Vážení spoluobčané,
všichni se potýkáme s nelehkou situací epidemie a následné karantény. Jsem si vědom toho, že v době,
kdy máte obavy o zdraví své a svých nejbližších může informovanost pomoci uklidnit, popř. zmírnit vaše
obavy. Je špatné, že se nám nedostává v těchto dnech nejzákladnějších ochranných pomůcek. S pomocí
dobrovolníků jsme v naší obci zajistili výrobu a následně postupnou distribuci ochranných roušek do vašich
domácností. Dnešním dnem jsme rovněž zavedli službu pro chronicky zdravotně postižené občany a seniory,
a to zajištěním nákupů potravin pro tyto občany. Tyto nákupy „na vyžádání“ zajistíme pracovníky obecního
úřadu. Neznamená to ale to, že bychom začali dovážet nákupy všem. Víme velmi dobře, kdo tuto naši pomoc
potřebuje a víme také, kdo je na území našich obcí v karanténě.
Řada z vás se na mě obrací s dotazy, proč neinformujeme občany prostřednictvím Facebookových stránek o
dění v naší obci. Voláte po tom, abychom sdělovali, kdo a kdy se nakazil, že vás vyděsil telefonát ze školky
ohledně karantény, co máte dělat v situaci, kdy vám je nařízena karanténa, zda si můžete zajít nakoupit a
řada dalších dotazů z nejrůznějších oblastí. Pokusím se na všechny tyto otázky v tomto narychlo vydaném
speciálním Zpravodaji odpovědět, a to, pokud možno stručnou a srozumitelnou formou.
Je důležité vědět v jakém režimu se naše obec nachází. Nejsme v Uničově ani v Litovli, tzn. opatření nejsou
tak přísná, ale přesto vyžadují, abychom dodržovali základní hygienická pravidla a chránili se před nakažením
rouškami, případně jednorázovými rukavicemi. Situace se mění každým dnem, a i nařízení o volném pohybu
se postupně mění. Proto je nutné sledovat televizi, poslouchat rozhlas, nebo také číst zákony, vyhlášky a
nařízení, které postupně zveřejňujeme na našich internetových stránkách. Vím, že jich je v tuto dobu hodně
a normální občan se v nich již ztrácí. Můžeme cestovat za prací, můžeme nakupovat – je ale nutné dodržovat
základní ochranu a pokud možno nesdružovat se na veřejném prostranství. Je doporučeno zajet do práce a
za nákupem a vrátit se domů. Rouška sama o sobě nezabrání vdechnutí infekce, pokud se potkáte
s infikovaným člověkem. Zabrání ale, aby infikovaný člověk přenášel při kašlání a kýchání infekci na druhého.
Ostatně od 12:00 hod. dnešního dne platí Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 3/2020, které nařizuje
zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,
respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž
provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci,
správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území
Olomouckého kraje. Toto opatření je nařízeno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného
odvrácení nebezpečí ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel žijících na území Olomouckého kraje. Stejná
nařízení přijímají i jiné kraje v rámci České republiky.
V Medlově máme 2 případy nakažených coronavirem. Vzhledem k tomu, že jde o případ z mateřské školky,
byla hygienikem z Krajské hygienické stanice v Olomouci (dále jen KHS) vyhlášena karanténa pro všechny
děti a jejich rodiče, kteří v minulém týdnu školku navštěvovali. Je to preventivní opatření a nic nemění na
tom, že pokud by tyto dva případy nebyly, museli bychom se chovat stejně odpovědně. Všichni, kterým byla
karanténa nařízena, musí ve svém bydlišti dodržovat přísnější režim pohybu po dobu minimálně 14 dnů.

Pokud se v této době neprojeví příznaky onemocnění, mohou být relativně v klidu. Pokud se jakékoliv
příznaky objeví (dýchavičnost, dusivý kašel, teplota), kontaktujte svého dětského nebo praktického lékaře (u
dospělých) a ten následně rozhodne, zdali se jedná o běžné chřipkové onemocnění, nebo bude sám přímo
informovat KHS, aby provedla kontrolní vzorky u postižených. Stejně tak můžete sami využít informační linky
KHS k dotazům, a to na telefonu 585 719 719, případně využít k tomu zřízené e-mailové adresy
khs.covit@seznam.cz . Při telefonování buďte trpěliví, protože je linka téměř každý den přetížená a někdy je
problém se na ni dovolat na první zavolání.
Něco málo k těm, kteří jsou v karanténě, protože jejich dítě mohlo přijít do styku s nakaženým. Je vhodné,
aby každá tato rodina dodržovala vydané pokyny. Všichni zůstanou doma a je doporučeno, aby někdo
z rodiny nebo známých této rodině zajistil potřebný nákup potravin. Pokud takovou osobu nemáte, určete si
jednoho člena rodiny, který se vybaví ochrannými pomůckami a tento nákup potravin zajistí. V takovém
případě se nikde nebude moc nezdržovat a ihned se vrátí domů. Pokud máte nějaké příznaky nemoci a není
nikdo, kdo by vám nákup zajistil, obraťte se na obecní úřad, rádi vám nákup obstaráme. Je potřeba si
uvědomit, že se v této době chráníme všichni navzájem. Ten, kdo je v karanténě, by neměl chodit do práce.
Bohužel se to vztahuje na celou rodinu.
Ptáte se mě na věci, na které neznám odpověď. Například na to, jak lze čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).
Na tyto otázky vám odpoví vaše mzdová účetní, popřípadě pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení.
Není ale možné nejít do práce, aniž byste si OČR vyřídili u svého praktického lékaře. OČR může postupně
čerpat jeden z manželů a následně druhý.
Kdo vystaví nějaké potvrzení pro ty, co musí být v karanténě je v těchto dnech v jednání a já vás o tom budu
informovat dále na internetových stránkách obce. KHS se k tomu chystá vydat pokyn, protože se lidé obrací
i v této věci na své praktické lékaře. Ti tato potvrzení ale odmítají vydávat a nutno dodat, že oprávněně.
Žádám vás, abyste v tuto dobu nepodporovali vznik a rozšiřování fám. Zavolejte kdykoliv na moje telefonní
číslo 724 209 784, případně napište na e-mail starosta@obecmedlov.cz, rád vám dotazy zodpovím, nebo
pokud nebudu znát odpověď, hned zajistím stanovisko příslušných orgánů.
Na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem těm, kteří nabídli svoji pomoc ať již s výrobou roušek, dovozem
zboží, či jinou nabídnutou službou. Pokud tuto pomoc budeme potřebovat rádi se na vás obrátíme a této
nabídky využijeme.
Jsem rád, že se naprostá většina obyvatel rouškami chrání a při nákupech používá podomácku vyrobených
výrobků, šátků či jiných ochranných prostředků. Je vidět, že lidská solidarita a pomoc zejména u nás na
vesnicích stále v těžkých dobách existuje. Neváháme pomoci jeden druhému a nehledíme přitom na čas ani
peníze. A to je dobře. Mohu vás všechny ujistit, že budeme spolu s těmito dobrovolníky a pracovníky
obecního úřadu v této práci pokračovat až do doby, kdy tento stav pomine.

Rada na závěr – Tři nezbytné věci pro překonání této nemoci:
1. Dodržovat základní hygienická pravidla a využívat ochranné pomůcky
2. Zásobit své tělo vitamíny (zejména vitaminem C)
3. Udržet si optimismus a nepodléhat skepsi
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