INFORMACE VYDANÉ KE DNI 20.03.2020
městem Žatec (v 19.00 hod.)
NEMOCNICE ŽATEC
-

-

od 19.03.2020 uvedena do zvláštního režimu
jedná se o preventivní opatření
příchozí jsou usměrňování u vstupu (s odklonem pacientů s teplotou a určitými
příznaky)
POHOTOVOST:
- pro DOSPĚLÉ: 09:00 – 18:00 hod., + 420 414 110 164
- pro DĚTI A DOROST: 09:00 – 18:00 hod., + 420 414 110 740
telefonní linka Nemocnice Žatec – spojovatelka: + 420 414 110 111

Informace pro občany:
Z webových stránek města Louny, jsme zjistili, že v Lounech je lékařská pohotovostní
služba dočasně uzavřena. My NEZAVÍRÁME, také máme málo materiálu, ale situace
nás donutila posílit o dalšího lékaře.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
-

v pondělí 23.03.2020 UZAVŘEN

SENIOŘI
-

-

NONSTOP linka pro seniory + 420 725 957 166
účel - objednávky nákupů základních potravin do 500 Kč
- nákup léků
- konzultace
objednávka: telefonická, závazná
převzetí: bez přímého kontaktu
úhrada: po skončení nouzového stavu, nákup bude prvotně uhrazen z rozpočtu
města

POPLATKY - ÚHRADY MĚSTU ŽATEC (poplatky ze psů, nájemné zahrádek,
likvidace komunálního odpadu aj.)
- lhůta splatnosti stanovená do 30.03.2020 nebo 01.04.2020 pro uhrazení
pravidelných poplatků či jiných (zejména smluvních) úhrad městu Žatec
se
prodlužuje do 30.06.2020 bez následků z prodlení
SBĚRNÝ DVŮR
- pondělí – neděle 9:00 - 16:00 hod. (polední přestávka 12:30 - 13:00 hod.)
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
- zrušeno

PARKOVÁNÍ
- po celém městě zdarma

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
- provoz: PO – PÁ 06:00 - 16:30 hod.
- děti od 3 do 6 let,
- kontakt: 415 726 181, 736 629 843, email: skolka.ujezu@tiscali.cz
- Základní škola a Mateřská škola Žatec, ul. Dvořákova 24, okres Louny,
- provoz: PO – PÁ 07:00 – 16:00 hod.
- žáci od 7 do 10 let,
- kontakt: 603 597 691, 724 006 148, email: skola@zsp-zatec.cz
- Jesle: 605 740 572 - uzavřeny
-

MHD
- od 21.03.2020 dochází k redukci jízdních časů
- dočasně ZDARMA
- výstup a nástup zadními dveřmi
DOBROVOLNÍCI
- svou pomoc můžete nabídnout/poptat
-

email: mistostarosta@mesto-zatec.cz nebo na tel: 724 050 410.

Je opravdu v zájmu nás všech dodržovat všechna krizová opatření.
Velké díky patří všem, kteří pomáhají, zejména šitím roušek.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

