MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
RADNICE - 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194
TELEFON: 241 021 901, FAX: 241 021 916, E-MAIL : radnice@jilove.cz

V Jílovém u Prahy dne 25.3.2020
Aktuální informace v souvislosti s mimořádným stavem
Vážení občané
S radostí Vám musím sdělit, že stále ještě nemáme v našem městě žádný potvrzený pozitivní
nález na COVID 19. Po dnešním rozvozu dezinfekčních prostředků, které město Jílové
zabezpečuje pro dalších 12 obcí z našeho okolí, kdy jsem měl možnost mluvit s jednotlivými
starosty, tak ne všude jsou na tom tak, jako my. Neznamená to však, že bychom měli ve své
zodpovědnosti a obezřetnosti nějak polevovat. Naopak, jelikož v okruhu 10 km se již
vyskytuje minimálně 6 potvrzených osob, musíme být ještě pečlivější a ještě důslednější
v ochraně nás všech. V souvislosti s nezodpovědností při nošení roušek, na které si ostatně
mnozí z Vás začali stěžovat, postupuji tyto podněty naší Městské policii. V závažnějších
případech budu po dohodě informovat i PČR. Upozorňuji, že povinnost nosit roušku, je i
v uzavřených areálech podniků a firem!
V souvislosti s rouškami upozorňuji na nutnost každodenního vyváření a žehlení.
Všechny zavedené služby pro seniory běží, tak jak jsme je od začátku nastavili. Dokonce už
se začínají i více využívat a to je dobře. Jistě jste zaregistrovali, že se již podruhé změnila doba
vyhrazená pro nakupování seniorů. Ta současná a snad i konečná je od 8:00 do 10:00
Od včerejška máte možnost dezinfekce rukou na nejvytíženějších výstupních zastávkách a
sice Radlík – náves, Pražská a Náměstí. Dezinfekce je prozatím velmi provizorně přidělána na
označníku zastávky. Pokud se nám podaří sehnat lepší dávkovače, budou tyto nahrazeny.
Dezinfekce bude postupně doplňována (tedy pokud se nám ji podaří i nadále shánět).
Stále platí mé díky Vám, kteří se snažíte pomáhat, Vám, kteří se snažíte být zodpovědní a
neberete situaci na lehkou váhu.
Pokud ještě nemáte, nebo potřebujete doplnit roušky (podotýkám, že ty vyráběné), lze je získat
od Městské policie. Tel.: 602 870 513. Ta je rozdává i lidem na ulici, pokud zjistí, že ji někdo
nemá.
Stále jsem Vám k dispozici na emailu: starosta@jilove.cz , nebo na mém tel. čísle 602 181 025
S přáním lepších dnů
Pavel Pešek v.r.
starosta

