MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Sta rosta

V Praze 19.03.2020

Č.j.: MCP11/20/016591/STA

Milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,
v současné době všichni prožíváme náročnou situaci v souvislosti se šířením nebezpečného viru
COVID-19 a všemi přijatými opatřeními vlády, včetně zákazu volného pohybu lidí, uzavření škol a
většiny obchodů. Na radnici se aktuálně snažíme minimalizovat dopady na obyvatele Prahy 11.
Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným bodům:
1) Pokud máte možnost, sledujte webové stránky www.prahall.cz a případně sociální sítě
městské části Facebook a Instagram. Pokud nemáte přístup k internetu volejte Občanskou
linku radnice: 800 104 300.
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2) Krizová linka pro seniory je k dispozici na tel.: 800 160 166, 800 157 157 (24h denně).
Potřebným seniorům zajišťují pomoc a nákupy dobrovolníci ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy a organizací Život 90, s Českým červeným křížem, skauty, hasiči, soukromými obchodníky
jako www.rohlik.cz nebo www.kosik.cz a další.
3) Aktuální úřední hodiny Úřadu městské části Praha 11: Po 9:00—12:00 h. a St 14:00-17:00
hodin, vč. podatelny. Informační kancelář Ocelíkova poskytuje informace telefonicky na tel. 800
104 300 a e-mailu na obcanskalinka@prahall.cz. V objektu Vidimova, pracovišti Odboru vnitřních
věcí, je pro veřejnost ve výše uvedených úředních hodinách vyhrazena jedna přepážka pro
podávání informací. Pokud Víte o někom, kdo potřebuje pomoc, kontaktujte nás.
4) V ČR je velký nedostatek ochranných prostředků. Pokud se budete chtít zapojit např. do šití
látkových roušek, kontaktujte prosím koordinátorku Bc. Petru Víznerovou, e-mail:
viznerovap@prahall.cz, tel.: 736 600 806.
5) Dovolujeme si Vás upozornit, že bez ochranného prostředku (roušky, respirátoru, šátku, šály
apod.) nelze opustit domov, cestovat dopravními prostředky MHD, vstoupit do obchodů, do
úřadů a jiných veřejných prostor. Dodržujte prosím toto opatření.
6) Senioři nad 65 let v zájmu svého zdraví zůstaňte prosím doma. Jsme připraveni Vám pomoci!

Děkuji Všem za součinnost s řáním pevného zdraví
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Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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