speciál 3/2020

mimořádné vydání
koronavirus covid-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RYCHVALDU
Na základě opatření vlády proti
šíření koronaviru přijalo vedení města Rychvaldu následující kroky. Vedení města žádá a vyzývá obyvatele
k ohleduplnosti a k dodržování stanovených pravidel.
Starostou města byl zřízen krizový
štáb. Jeho členy jsou starosta
(tel. 731 421 602), všichni radní,
tajemník (tel. 731 414 042) a vedoucí
organizačního odboru.
Co zůstává v provozu:
Mateřská škola zatím zůstává
v provozu – vedení města situaci sleduje a je v kontaktu s paní ředitelkou.
Pokud by došlo ke změně, rodiče budou neprodleně informování všemi dostupnými informačními kanály.

Co je uzavřeno:
• S účinností od 16. 3. 2020 až do
odvolání je uzavřena budova
Městského úřadu Rychvald. Úředníky je možné kontaktovat POUZE
telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailu.
• Do odvolání je uzavřena Základní
škola Rychvald včetně školní jídelny.
• Do odvolání je uzavřena Základní
umělecká škola Rychvald a také Dům
dětí a mládeže Rychvald.
• Do odvolání je uzavřen Kulturní dům
včetně Městské knihovny.
• Do odvolání je uzavřen Sběrný dvůr
města Rychvald.
• Je uzavřena klubovna v domě
s pečovatelskou službou. Obyvatele
DPS rovněž žádáme, aby se neshro-

informace k akcím, které
mělo pořádat město rychvald
Konkrétně se jedná o tyto akce:
13. 3. 2020
Akce pro 70leté jubilanty
a zájemce z řad občanů města, divadlo „Sexem ke štěstí“,
s pražskými umělci. Představení má vyjednán náhradní termín dne 15. 5. 2020.
Prosíme občany, aby si lístky
ponechali u sebe.
Občané, kteří si vstupenky na představení zakoupili a termín
náhradního představení jim nevyhovuje, mohou vstupenky
vrátit na matrice úřadu. Volné vstupenky pak budou nabídnuty znovu k prodeji.
27. 3. 2020
Akce u příležitosti „Dne učitelů“, slavnostní setkání učitelů
ZŠ, MŠ a ZUŠ v obřadní síni úřadu k ocenění dlouholeté práce
pedagogů a pracovníků škol. Akce proběhne v náhradním termínu v rámci slavnostního ukončení školního roku v červnu.
24. 4. 2020
Akce „Jubilanti 80+“ pro naše nejstarší občany se v Kulturním
domě letos konat nebude. Jubilanti 80, 85, 90 a 90+ budou
písemně kontaktováni pracovnicí MěÚ Rychvald, zda souhlasí s osobní návštěvou dvou členek KPOZ u jubilanta doma
k předání dárku. Případně, až to okolností dovolí, se s pracovnicí domluví na jiném způsobu předání.
Duben 2020
Nebude se konat vítání nových občánků města Rychvaldu.
Rodičům dětí se ozveme hned, jak to bude možné, s informací
o dalším termínu konání akcí.

mažďovali ve společných prostorách
a také aby omezili nebo dočasně
zrušili návštěvy příbuzných.
Co je dále pozastaveno:
• Do odvolání je přerušen provoz školního autobusu.
• Do odvolání je přerušen provoz
„Senior taxi“.
Co je zrušeno:
• Do odvolání se ruší výuka university
třetího věku.
• Ruší se všechny akce, které se měly
konat v Kulturním domě Rychvald.
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE:
• www.rychvald.cz
• FB Město Rychvald

návštěva lékaře
Než se vydáte k lékaři, kontaktujte svého lékaře telefonicky a požádejte ho o informaci, jak máte postupovat
a zda máte vůbec jezdit.
Pro připomenutí uvádíme

kontakty na lékaře na našem
zdravotním středisku.
Podrobnější informace jsou
na:
www.rychvald.cz/mesto/
zdravotni-stredisko

MUDr. Martina Šipulová

596 546 769

MUDr. Karla Kostecká

720 988 099

MUDr. Marcela Wybitulová

608 913 928

MDDr. Monika Cenov (stomatologie)

775 332 267

MUDr. Marta Škatulová (stomatologie)

596 546 766

MUDr. Helga Winklerová (pediatrie)

596 572 309

důležitá informace
pro občany v karanténě
Na základě žádosti z Moravskoslezského kraje jsme zajistili
kontakt pro obyvatele Rychvaldu, kteří by museli zůstat
v karanténě a nemohli by si nakoupit základní potraviny, drogistické zboží nebo léky.
V takovém to případě lze
volat v pracovní době na telefonní čísla:
• 596 543 050
(Dana Ochodková – vedoucí
Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy)

• 596 543 037
(Jana Sarganková – vedoucí
Odboru organizačního).
V mimopracovní době volejte:
• 731 414 042 (Bc. Lubomír
Klaput – tajemník úřadu).
Výše uvedení žádost zaregistrují
a dotčeným osobám bude v co
nejkratší možné době pomoc
zajištěna.

mimořádné vydání
posun termínu splatnosti poplatků
za komunální odpad a psy

informace ministra zdravotnictví
ke koronaviru covid-19

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového
stavu v České republice se
pro občany města Rychvald
posunuje termín splatnosti
poplatků za komunální odpad a psy do konce září.
Občané, kteří dosud nemají zaplaceno, dostanou
v následujících dvou týdnech
do svých schránek složenky,
kde budou uvedeny údaje
(tj. číslo účtu, variabilní symbol a částka, kterou je nutno
zaplatit) pro možnost bezhotovostní platby z účtu.
Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platbu.
Dále připomínáme informaci, že nálepky na popelnice jsou
zrušeny.

Jak poznám, že mám koronavirus?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se
o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únavu.
Onemocnění doprovázejí respirační potíže. Pouze u některých
pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může
vyústit až v selhání dýchání.
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce
koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými
kritérii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy,
které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

platba nájemného včetně služeb
Vzhledem k mimořádné situaci a v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu v České republice žádáme nájemníky
bytů ve vlastnictví města
Rychvald, kteří prováděli
doposud úhradu měsíčního
nájmu a služeb s ním spojených
v hotovosti na MěÚ Rychvald,
aby hradili nájemné do
odvolání na bankovní účet
města Rychvald
•
č. 19-2728791/0100
•
pod variabilním symbolem 36122111
•
a specifickým symbolem ve tvaru: číslo popisné a číslo
bytu bez mezer (např. 160724).

Co mám dělat, když mám příznaky onemocnění?
V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav, je třeba telefonicky kontaktovat svého registrujícího lékaře, lékařskou
pohotovostní službu, krajskou hygienickou stanici, pro informace o dalším postupu. Můžete se také poradit na celostátní
bezplatné lince 1212.
Lékař i hygienici mne poslali domů. Co mám dělat?
Nemocný s mírnými příznaky jde do domácí izolace už teď.
Nemocnice by měla být k dispozici pro pacienty se závažnějšími příznaky a pro velmi rizikové pacienty. U mírnějších stavů
se léčí symptomaticky přítomné příznaky, které virus způsobí,
jako např. zvýšená tělesná teplota nebo kašel. Zhoršení stavu
je signalizováno například dušností a dalšími respiračními
problémy. Při zhoršení stavu se opět poraďte s lékařem.
Čemu mám na internetu o koroanviru věřit?
Bohužel se objevují různé mýty ohledně koronaviru. Více informací o tom, co není pravda, najdete na webu www.okoranviru.cz.

platba pronájmu pozemku na rok 2020
Žádáme obyvatele, kteří mají s městem Rychvald uzavřenou
smlouvu na pronájem pozemku (zahrádky apod.), aby uhradili
nájem pozemku na rok 2020 se splatností do 31. 3. 2020 na
bankovní účet č. 19-2728791/0100 pod variabilním symbolem
36392131 a specifickým symbolem 2020.

mobilní rozhlas informuje nejrychleji
Vážení občané,
dovolujeme si vám připomenout, že město Rychvald již
téměř rok provozuje službu MOBILNÍ ROZHLAS. Dnes
lze tuto cestu považovat za nerychlejší doručení informací z města obyvatelům.
Registraci (nebo jen sledovat aktuální dění ve městě)
lze provést na webové adrese:
https://rychvald.mobilnirozhlas.cz
Ideální je, pokud si do svého mobilního telefonu stáhnete aplikaci “ZLEPŠUJEME ČESKO”, která je ve verzi
jak pro Adnroid, tak pro iOS.
Řekněte o této službě také rodině, přátelům
i známým. Budou tak také dostávat podstatné informace z města rychle, přehledně a aktuálně.
Přes aplikaci jsou zasílány informace o odstávkách
elektřiny, poruchy vody, informace o akcích města,
městských organizací či spolků a mnohé další.

