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Nové volby do zastupitelstva obce:
Dne 14. 3. 2020 od 7:00 do 22:00 hodin budou probíhat Nové volby do zastupitelstva
obce. Volební místnost bude zřízena v obecní knihovně. Volební lístky budou dodány
před volbami do vašich poštovních schránek.
V naší obci je registrována 1 kandidátní strana:
Naše Nové Mladecko
1. Jana Švejdová
2. Pavel Horák
3. Kateřina Kolmanová
4. Petr Koláček
5. Jaroslav Horký
6. Vendula Kučerová

Obecní úřad:
Obecní úřad bude uzavřen dne 15. 4. 2020.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 8. 4. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 25. 3. 2020., 8. 4.2020 a
22. 4. 2020.

Mše svatá:
V neděli 22. 3. 2020 v 10:30h se koná mše svatá v mladecké kapli.

Poděkování:
Veteráni Mladecko děkují všem občanům a sponzorům za ceny do tomboly a
spolupráci při akci „ Vodění medvěda“ a „Pochování basy“.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v březnu slaví narozeniny nebo jmeniny.
Dětský maškarní den:
Dne 18. 4. 2020 od 14h se v kulturním domě bude konat dětský maškarní den.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 25. 4. od 8 do 10h bude probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
COVID-19 - koronavirus:
Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i
společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začal platit v úterý
10. 3. 2020 od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Součastně od středy 11. 3. 2020
přerušuje výuku na školách.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv.
kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení
se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými
pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.
Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

dodržovat základní hygienická pravidla

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí
akutními respiračními potížemi

nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla
respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové,
kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou!
(kapénky se pak mohou přenést dál)

důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce
do styku
Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé
infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této
infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta.
K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění
COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i
Světová zdravotnická organizace.
Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
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 ohnisku nákazy, a také klinickými
kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.
Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost
infekce COVID-19?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým
koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo
lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou
hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na
zjištěných skutečnostech.
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