(Ne)očkování v Roztokách – vznik Očka – otevření hřišť od úterý 6. dubna
Vážení spoluobčané,
přinášíme několik zpráv o aktuálním dění stran očkování a epidemiologické situace v našem
městě.
Praktici stále nemají vakcíny
Praktičtí lékaři želbohu nemají dosud k dnešnímu dni vakcínu. Kdykoliv se někdo z vedení
města dotazoval koordinátorů očkování všech stupňů, byl odkázán na centrální státní
distribuci vakcín, kterou nelze ovlivnit. Podobnou informaci nám dal i krajský radní pro
zdravotnictví, ke kterému se jeden z našich četných dotazů dostal a který dokonce vstřícně
telefonoval sám od sebe.
Pokoušíme se domluvit výjezdový tým na jednodenní očkování
Mírně optimističtí jsme k jednorázovému (celodennímu) angažmá výjezdového očkovacího
týmu do Roztok. Kontakt, který nám laskavě poskytl místostarosta Únětic, byl velmi užitečný.
Jednáme s týmem Státního zdravotního ústavu o jednorázovém očkování občanů z prioritních
skupin na konci dubna. Věc je v běhu a nechceme předčasně vzbuzovat přehnané naděje.
Výběr spoluobčanů v té době povolené věkové kategorie, případně členů kritické
infrastruktury, budeme dělat po domluvě se šéfem mobilního týmu a zejména po domluvě s
našimi lékaři. Příslušné občany budeme sami kontaktovat a prostory pro případné očkování
během jednoho výjezdového dnu zajistí město.
Pokud by se tato jednorázová akce podařila, šlo by skutečně jen o ty nejpotřebnější, cca
o 100-120 spoluobčanů. Jednalo by se o aplikaci první a následně i druhé várky. Budeme
informovat na webu i na fb obci i v této skupině, dnes (31.3.2021 a také celý příští týden)
jsou dotazy předčasné.
Vzniká Očko
Výborným počinem je vznik Očka - skupiny aktivních spoluobčanů, roztockých lékařů,
sokolů a též zástupců města. Ti se pokusí postavit takové (spící) očkovací centrum, které bude
připraveno pro dobu, kdy republika bude zaplavena všemi slíbenými vakcínami. Cílem tvůrců
Očka je připravit podmínky tak, aby legislativně, medicínsky i technicky mohlo být roztocké
oc postaveno a aktivizováno následně v krátké době.

PODMÍNĚNÉ OTEVŘENÍ HŘIŠŤ od úterý 6.dubna 2021

Vážení rodiče, milí spoluobčané,
situace s vývojem epidemie covid 19 stále není dobrá. Je třeba opravdu pečlivě dodržovat
daná nařízení, abychom se společně a co nejdříve navrátili k „normálnímu“ životu.

Velice citlivě vnímáme složitost situace, ve které se všichni nalézáme, a abychom předešli
ještě větším dopadům na psychiku našich dětí a mládeže a také možnému vzniku a rozvoji
jejich rizikového chování, rozhodli jsme se, po pečlivém zvážení, otevřít zkušebně po
velikonočních svátcích v úterý 6. dubna všechna hřiště v naší obci. Činíme tak přes to, že
počty nakažených v Roztokách zatím neklesají a drží se těsně pod stovkou případů. Tímto
Vás prosíme a žádáme o dodržování všech daných pravidel.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA HŘIŠTÍCH I MIMO NICH:
•

noste respirátory (roušky)
•

dodržujte rozestupy
•

neshlukujte se

•

tato pravidla musí dodržovat všichni! Toto je apel na dospělé, kteří mají být
příkladem dětem a mládeži

•

městská policie bude monitorovat všechna hřiště

•

přestupky a porušování pravidel se budou pokutovat

•

za děti a mládež zodpovídají jejich rodiče

•

apelujte, prosím, i vy sami na spoluobčany, kteří pravidla chování nedodržují

•

s podmínkami a pravidly chování budou děti a mládež seznámeny ve spolupráci se
ZŠZB svými třídními učiteli a preventistkou školy, a to průběžně a opakovaně

•

všichni rodiče dostanou tuto zprávu přes Bakaláře, mailem (ZŠZB i MŠ)

VELMI PROSÍME – DODRŽUJME VŠICHNI STANOVENÁ PRAVIDLA. HLAS RODIČŮ
VOLAJÍCÍCH PO OTEVŘENÍ HŘIŠŤ JE SILNÝ, JE POTŘEBA ALE VYSLYŠET I TY SPOLUOBČANY,
KTEŘÍ POUKAZUJÍ NA VELKOU KONCENTRACI LIDÍ V TĚCHTO MÍSTECH, NENOŠENÍ
RESPIRÁTORŮ ATD.
PROSÍM, VYCHÁZEJME SI V TOMTO MAXIMÁLNĚ A OHLEDUPLNĚ VSTŘÍCI.
DĚKUJEME.
Vedení města Roztoky

