DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY OBCE
Obecní úřad:
Obecní úřad je pro veřejnost uzavřen a žádosti se vyřizují pouze telefonicky na tel.: 377 826 202 nebo emailem
sekretariat@vejprnice.cz.

Místní poplatky:
Termín splatnosti poplatků za odpady a psy se posouvá do 31.5.2020

Pomoc pro seniory:
Pomoc pro seniory, kteří nemají možnost zajistit si základní potraviny a hygienické potřeby při využití pomoci svých
rodin, přátel, sousedů. V této souvislosti budeme shromažďovat informace k potřebám občanů v naší obci vždy
pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hodin na tel. čísle 377 826 202, 724 283 728
Bude využita výpomoc pečovatelek DPS Vejprnice.

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jany Vyhnálkové:
Ordinace od 24.3.2020 opět v omezeném provozu.
Objednání návštěv na tel.: 377 826 207 v době od 8:00 - 12:00 hodin.

Konzultační výpomoc lékaře MUDr. Romana Svitáka:
Pomoc/podpora v souvislosti s koronarovou nákazou či Vaším zdravotním stavem. Kontaktní telefon: 737 911 577

Autobusová doprava linek č.55 a 66:
Nastupuje se pouze zadním vchodem, dochází ke změnám jízdních řádů. Omezení dopravy je pouze v rozsahu, tak
aby byla zajištěna doprava do zaměstnání a v nezbytně nutných případech – průběžné změny jízdních řádů sledujte
na webu obce. Nutnost nošení roušek (i provizorně vyrobených) v MHD!!!

Zajištění bezplatného hlídání dětí předškolního věku RC Kulíček:
Pro děti z MŠ Vejprnice zajišťuje RC Kulíček hlídání dětí přednostně zaměstnancům ve zdravotnictví nebo v nezbytně
nutných případech, kdy rodiče chodí do zaměstnání a nepobírají ošetřovné. Počet dětí ve skupině max. 10

Sběrný dvůr:
Do odvolání uzavřen, aktuálně do 31.3.

Obecní knihovna:
Do odvolání uzavřena.

ZŠ a MŠ Vejprnice:
Do odvolání uzavřena.

Venkovní hřiště, sportoviště:
Do odvolání uzavřena.

Důležité kontakty:
Krajská hygienická stanici PK: 377 155 203, 377 155 132, 377 155 200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
(www.khsplzen.cz)

Pro informování o koronaviru nová celostátní linka 1212
Dodržujte všechna nařízená opatření:
Myjte si ruce, používejte dezinfekční prostředky, noste roušky, respirátory nebo provizorně vyrobené roušky,
dodržujte doporučené odstupy (chraňte sebe i své okolí před nákazou všemi dostupnými prostředky).

Sledujte aktuální informace v médiích, na stránkách obce wwww.vejprnice.cz!!!

