Aktuální opatření MČ Brno-Černovice v boji s koronavirem
Senioři
Prosíme všechny seniory, aby omezili vycházky a kontakty s ostatními na minimum. V případě, že musíte vycházet
z domu či bytu, používejte, prosím, ochranné pomůcky. Městská část nabízí ve spolupráci s dobrovolníky všem
seniorům možnost donášky obědů ze Sociálního domu, nákupy či venčení psů. Pokud máte zájem o donášku obědu či
jinou pomoc, volejte koordinátorku Senior klubu Janu Fuchsovou, tel.: 722 933 066 nebo email:cernovice@seniorpointy.cz.
Dívejte se kolem sebe
Pokud víte o seniorech ve svém okolí, zeptejte se jich, zda nepotřebují pomoc, a v případě potřeby nás kontaktujte
prostřednictvím koordinátorky Senior klubu. Veškeré aktivity Senior klubu jsou pozastaveny.
Jídelna Sociálního domu
Sociální dům i nadále vaří, ale jídlo není vydáváno na místě. Pokud máte zájem o donášku jídla, ozvěte se
koordinátorce Senior klubu na výše uvedených kontaktech.
Provoz úřadu
Úřední hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny. Provoz podatelny je zajištěn v omezeném režimu: PO a ST
13.00–17.00 hod., ÚT, ČT, PÁ 8.00 –12.00 hod.
Podatelna úřadu bude sloužit POUZE k podání písemných zásilek, ostatní služby (ověřování, Czech point) jsou
dočasně ZRUŠENY. Žádáme občany, aby veškeré své záležitosti vyřizovali telefonickým či emailovým způsobem.
Mateřské školy
Mateřské školy jsou od úterý 17. 3. uzavřeny. Připravujeme individuálního hlídání pro ty, kdo to opravdu potřebují.
V případě zájmu se ozvěte místostarostce Šárce Korkešové: korkesova.sarka@cernovice.brno.cz.
Blokové čištění
Blokové čištění bude provedeno v plánovaném rozsahu. V současné situaci je třeba ještě více dbát i na čistotu
prostředí a eliminaci prachu. Vzhledem k vyhlášené karanténě nebudou zaparkované vozy těch, kteří nemohli odjet,
nadzvedávány a majitelé. Žádáme ovšem všechny o maximální solidaritu, spolupráci a odparkování vozů v případě,
že tak můžete učinit.
Dobrovolníci
Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s roznosem jídla seniorům, venčením psů, šitím roušek nebo doučováním.
Hlásit se můžete místostarostce Šárce Korkešové: korkesova.sarka@cernovice.brno.cz.
Důležité kontakty:
• Celostátní informační linka 1212
• Informační linka NON STOP Senior pointy – 840 111 122
• Jana Fuchsová – koordinátorka Senior klubu – 722 933 066
Všechny informace zasíláme mobilním rozhlasem (e-maily, SMS i hlasové zprávy)– registrace na:
https://brno-cernovice.mobilnirozhlas.cz/.
Veškeré aktuální informace najdete na našich stránkách: www.brno-cernovice.cz/koronavirus.
Zachovejme, prosím, klid a chladnou hlavu. Budeme Vám maximálně nápomocni. Situaci považuji za vážnou a
složitou a nečekají nás jednoduché dny a týdny. Děkuji Vám za to, že nebudete myslet jen sami na sebe, ale taky na
svoje okolí. Důležité je táhnout za jeden provaz. Nemoc je nebezpečná, ale dá se omezit její šíření.
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