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Vyjádření obce Volfartice k mimořádným opatřením v souvislosti
s nemocí COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v úterý 10. března 2020 Mimořádná opatření
v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
V souvislosti s vydáním těchto opatření a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva
obce Volfartice rušíme úřední hodiny na Obecním úřadě Volfartice, a to do
odvolání.
Veškerá podání na obecní úřad je možno podávat prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo datovou schránkou rveb7ah, nikoli osobně. Pro telefonický
kontakt je veřejnosti k dispozici v pondělí až čtvrtek od 8 do 15 hodin toto telefonní
číslo: 487 837 134, nebo e-mail: obec@volfartice.cz.
Dle mimořádného opatření uzavírá obec Volfartice základní školu – od 11. 3. 2020,
po dohodě s ředitelkou školy i školu mateřskou, a to od 12. 3. 2020 do odvolání.
Obec Volfartice ruší do odvolání všechny kulturní a sportovní akce.
Dále obec ruší do odvolání pravidelná setkání seniorů v kulturním sále.
Možnost pronájmu kulturního sálu je nadále v platnosti, organizování rodinných
oslav atd., je na zodpovědnosti toho, kdo si sál pronajme. Pro předání klíčů a
zaplacení zálohy volejte předem na tel: 487 837 134.
Je vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory a některých
dalších sociálních zařízeních.
Lidé s podezřením na onemocnění virem COVID-19 mohou využívat službu
testování na virus odběrem krve v domácnosti. Zajišťuje ji každý den v době od 7 do
19 hodin Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje.
Všechny důležité informace najdete na webu Státního zdravotního ústavu
www.szu.cz a také na krajské hygienické stanici www.khslbc.cz.
Infolinka Státního zdravotního ústavu tel.:724 810 106 nebo 725 191 367 – nonstop,

infolinka KHS LK tel.:485 253 111.
Liberecký kraj rozhodl o prodloužení prázdninových jízdních řádů veřejné dopravy
až do pátku 27. 3. 2020.
Pokud potřebujete pytle na separovaný odpad, prosím, zavolejte na tel:
487 837 134 (pondělí - čtvrtek 8-15) nebo pošlete e-mail (obec@volfartice.cz), pytle
Vám doručíme.
Prosím, sledujte stránky obce a vývěsky, tam budeme zveřejňovat případné
další informace.
Také Vás prosím, respektujte všechna nařízení a doporučení, týkající se této
nákazy.
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