VÝPIS INFORMACÍ Z KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP
VESELÍ NAD MORAVOU ZE DNE 16. 3. 2020
Poskytování zdravotní péče na území ORP Veselí nad Moravou a v
okolních nemocnicích:
Veselská poliklinika až do odvolání zahájila provoz v nouzovém režimu, kdy je
poskytována zdravotní péče v době od 8:00 do 11:00 hod., a to pouze pro akutní
případy – v ostatních případech je vhodné konzultovat svůj zdravotní stav s
příslušným lékařem telefonicky, který doporučí léčebný postup, případně vystaví
e- recept.
Aktuální přítomnost lékařů na pracovišti případně jejich zástup bude pravidelně
aktualizován na webových stránkách www.poliklinikaveseli.cz.
Nemocnice Kyjov, s ohledem na zpřísněná bezpečnostní opatření související s
šířením nového typu koronaviru, ruší operace, které nejsou akutní a žádá všechny
pacienty, aby ambulance nemocnice navštěvovali pouze s akutními zdravotními
potížemi. Pro předpis potřebných léků je třeba se spojit s lékařem telefonicky,
který následně vystaví e-recept.
Nemocnice v Uherském Hradišti, vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy, s
okamžitou platností ODKLÁDÁ všechny preventivní a plánované výkony a
vyšetření, jak ambulantní, tak operační. K domluvě na nových termínech budou
pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech.

Opatření k Usnesení vlády ČR č. 219 o přijetí krizového opatření
ze dne 15. března 2020:
Byl nařízen výkon péče o děti ve věku 3 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo příslušníci ozbrojených sil – pro
tento případ byla výkonem péče pro celé ORP určena pro děti základních škol ZŠ
Hutník ve Veselí nad Moravou a pro děti mateřských škol MŠ Kollárova ve Veselí
nad Moravou – podle zájmu budou otevřeny 1 – 2 třídy, tak aby byl dodržen počet
dětí ve skupince nepřekračující 15 dětí, provoz byl stanoven na dobu od 6:00 do
16:30 hod.

Omezení rozsahu úředních hodin na MěÚ Veselí nad Moravou:
Na MěÚ Veselí nad Moravou byly v souladu s usnesením vlády omezeny úřední
hodiny pro veřejnost na pondělí od 9:00 do 12:00 hod. a středu od 14:00 do 17:00
hod. – zaměstnanci MěÚ jsou však na svých pracovištích dle stanovené pracovní
doby tak aby byla zajištěna činnost správního orgánu.
Občané byli vyzváni, aby dodržovali dané úřední hodiny a dále aby preferovali
kontakt s MěÚ jinými způsoby: telefonicky, e-mailem, datovou schránkou,
poštou.
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