NABÍDKA - ROUŠKY, DEZINFEKCE, POMOC
V případě, že potřebujete bavlněnou roušku, určitě zavolejte na obecní úřad
(606280856). Roušek máme v současnosti zásobu a tak Vám je znovu nabízíme.
A to i v případě, že jste ji už od obecního úřadu dostali. Nemusíte mít doma pro sebe jenom
jednu nebo dvě, zavolejte si pro další, ať máte možnost na jejich vyprání. Roušky,
které nabízíme, nám šijí místní švadlenky a opravdu jich teď už máme zásobu. Stejně
tak je ještě na úřadě několik těch jednorázových, které se dají použít na kratší dobu.
Potom se už ale musí zlikvidovat, nejdou vyprat. Nabídka na roušky platí samozřejmě
i pro všechny, kteří je šijete pro sebe a svoje blízké a momentálně třeba nemáte možnost
si ušít nové. V případě potřeby NEVÁHEJTE a volejte, v co nejkratší době
Vám je dovezeme.
Také Vás znovu žádáme, ať se podíváte do svých zásob a pokud můžete, tak na šití
roušek připravte podle svých možností bavlněnou látku, nitě, gumu a vše,
co by se mohlo hodit, a dejte vědět, že můžete materiál poskytnout. Jak bude potřeba,
hned Vám zavoláme.
Obec také nabízí dezinfekci na ruce, pokud Vám už došla a nemůžete ji nikde sehnat.
Vzhledem k zásobě zatím nemůžeme dávat vetší množství. Proto když ji budete nutně
potřebovat, připravte si menší nádobu a zavolejte, také Vám ji dovezeme. Dezinfekce
nám snad bude průběžně dodávána.
Dále platí nabídka pomoci: pokud nebudete mít možnost si nijak zajistit nákup
základních potravin, hygienických potřeb, dovoz léků a obědů, nebo i něco dalšího
potřebného pro život, tak také zavolejte. Je mezi námi v Kruhu několik občanů,
kteří tuto pomoc nabízejí.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ DODRŽUJETE V SOUČASNÉ SITUACI VŠECHNA
NAŘÍZENÍ VLÁDY, buďme k sobě vzájemně co nejvíce ohleduplní a nechoďme
tak problému naproti. „Nepusťme“ koronavirus do Kruhu co nejdéle to půjde.
Také buďme TRPĚLIVÍ, bude to ještě nějaký čas potřeba
DĚKUJEME TAKÉ VŠEM, KTEŘÍ Z VLASTNÍ INICIATIVY POMÁHAJÍ
SE SOUČASNOU SITUACÍ, ať už to jsou švadlenky, dárci materiálu, pomocníci. VYDRŽTE
co nejdéle

