ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 20
Od pondělí 16. března je do odvolání uzavřen Úřad MČ Praha 20.
Veškerá
komunikace
se
zaměstnanci
bude
probíhat
telefonicky
a
online.
Skutečně neodkladné záležitosti pak budou řešeny po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě v
pondělí 9:00 – 12:00 a ve středu 13:00 – 16:00. V případě, že nevíte, s kým projednat vyřízení své
záležitosti, volejte na telefon 271 071 611 nebo 271 071 711. Kontakty na zaměstnance naleznete zde:
www.pocernice.cz/urad/kontakty.
Sňatečné obřady a osobní blahopřání jubilantům jsou do odvolání zrušeny.
ZRUŠENÍ VŠECH AKCÍ
Ruší se divadelní, hudební a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové,
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce a to jak veřejné, tak soukromé, a to do odvolání.
OBCHODY
Prodejny potravin, drogerie, lékárny, prodejny zdravotnických potřeb, pošty, banky, čerpací stanice,
provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek zůstávají otevřeny. Zavřené jsou
všechny ostatní obchody a služby, jako jsou kadeřnické, kosmetické salony a další. Pro seniory byly
změněné hodiny vymezené pro nákup. V obchodech nad 500 m2 (všechny supermarkety v Počernicích)
jim jsou vyhrazené dvě hodiny od 8 do 10 hodin. V menších prodejnách toto omezení již neplatí.
RESTAURACE
Restaurace, pivnice, bary a podobná zařízení jsou zavřené. Uzavření se nevztahuje na provozovny s
výdejovým okénkem.
UZAVŘENÍ ŠKOL A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Ruší se výuka ve všech mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vysokých školách.
Knihovna, DDM, Chvalský zámek jsou uzavřeny.
OŠETŘOVNÉ
Vláda schválila prodloužení ošetřovného po celou dobu uzavření škol. Dostat jej bude možné na děti až
do věku 13 let. Čerpat ošetřovné budou moci i OSVČ.
Více informací zde: www.pocernice.cz/aktuality-z-uradu
SPORTOVIŠTĚ
Všechna sportoviště jsou uzavřena.
ZÁJMOVÉ SPOLKY
Mumraj, SOKOL Horní Počernice, SC Xaverov Horní Počernice, Junák – český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s. a další jsou uzavřeny.
LÉKAŘSKÁ POMOC
Praktičtí lékaři v Horních Počernicích jsou zatím dostupní telefonicky, aktuální telefonní čísla najdete na
našich webových stránkách: www.pocernice.cz/obcan.
Lékárny mají otevřeno, ale může dojít k omezení provozu. Před návštěvou lékárny proto
doporučujeme otevírací dobu ověřit.

ROUŠKY

Informace jsou platné k 1. dubnu 2020.

Platí zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šály či šátku. Zakrytí úst a nosu je povinné všude ve
veřejném prostoru. Prosíme, respektujte toto opatření. Informace, jak zacházet s použitými rouškami
v domácnostech naleznete na našich webových stránkách: www.pocernice.cz/aktuality-z-uradu
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MČ PRAHA 20
Pečovatelská služba Praha 20 bude poskytovat úkony pečovatelské služby v nejnutnějším základním
rozsahu:
Pečovatelská služba: Pomoc při úkonech nezbytné osobní hygieny, dovoz oběda v jednorázových
obalech (bude-li fungovat dodavatel jídla – GZD), případně budou směrovat na komerční dodavatele
(restaurace a jiné), běžný nákup, v nejnutnějších situacích pochůzky – donáška léků z lékárny.
Kontakty:
Mgr. Olga Švrčulová, tel.: 724 829 333, 271 071 799
Ing. Monika Brzkovská, tel.: 604 554 194, 271 071 640
V případě zvýšeného počtu úkonů u klientů a případného úbytku zaměstnanců Pečovatelské služby MČ
Praha 20 budou požádáni o pomoc při péči o seniory rodinní příslušníci. Osamělým klientům bude péče
poskytována přednostně a v rozsahu jejich potřeb.
PROVOZ ČESKÉ POŠTY A BANK
Provoz České pošty je omezen, dochází ke změnám v doručování.
Všechny pobočky České pošty jsou otevřeny jen v pracovní dny: pondělí až pátek do 16.00. Od 8:00
do 9:00 jsou otevřeny pouze pro seniory. V sobotu a neděli nejsou otevřeny vůbec.
Další informace na telefonu: 954 219 300.
Může dojít k omezení provozu či uzavření některých poboček bank.
Před návštěvou pobočky proto doporučujeme ověřit, zda je vaše pobočka otevřená.
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY
Od 1. 4. 2020 bude opět otevřen sběrný dvůr v ul. Chvalkovická 3. Provozní doba je PO – PÁ od 9:00
– 16:00 a SO od 8:30 do 14:00 hodin. Upozorňujeme, že do areálu sběrného dvora budou vpuštěna
pouze 2 vozidla najednou a to s ohledem na současný nouzový stav. Žádáme vás, přijeďte již s
roztříděným odpadem. Vjezd i výjezd je z ulice Chvalkovická. Komunitní kompostárna (při ulici
Božanovská) je uzavřena.
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ SÍDLIŠŤ
Blokové čištění komunikací na sídlištích budou odložena z důvodu parkování většího počtu osobních
vozidel. Čištění komunikací proběhne dle harmonogramu, o novém termínu čištění komunikací na
sídlišti bude veřejnost včas informována. Intenzivní úklid a dezinfikování míst veřejných prostranství,
která jsou vystavena velkému znečištění, probíhá pravidelně.
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V PROVOZU PID
Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech, vlacích a na přívozech. V
autobusech dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup
cestujících, ale pouze pro řidiče.
Autobusy (městské i příměstské) automaticky zastaví v každé zastávce. Poptávková tlačítka signalizace
nemačkejte.
POMOC LIDEM V SOUČASNÉ SITUACI
Žádáme občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a pokud vědí o někom, kdo by potřeboval
pomoci, oznamte to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
E-mail: urad@pocernice.cz
Telefon: 724 829 333 (Mgr. Olga Švrčulová),
604 554 194 (Ing. Monika Brzkovská)
KRIZOVÁ POMOC – kontakty pro různé krizové životní situace:
www.pocernice.cz/app/uploads/2020/03/Kontakty-krizov%C3%A1-pomoc.pdf
Za celý tým Prahy 20 Mgr. Petr Měšťan, starosta

Informace jsou platné k 1. dubnu 2020.

