Město Louny informuje
PONDĚLÍ 28. PROSINCE 2020
Prosíme občany, aby respektovali nařízený STAV NOUZE VYHLÁŠENÝ PRO CELÉ
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY a související usnesení vlády. Je nezbytné maximálně se
zdržovat ve svých domovech a opouštět je pouze v nejnutnějších případech.

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LOUNY
V pondělí 28.12.2020 proběhlo jednání
Krizového štábu obce s rozšířenou působností
Louny. O výstupech tohoto jednání bychom vás
rádi informovali:
- krajští hygienici aktuálně hlásí – kumulativní
počet pozitivních osob s onemocněním
Covid-19 v okrese Louny (od 1.3.2020)
5104,
aktuální
počet
nemocných
(k 27.12.2020) – 891. V Lounech aktuálně
nemocných 175 osob
- bylo otevřeno antigenní odběrové centrum v
Lounech – na pohotovosti v budově polikliniky
- bylo projednáno fungování školských zařízení
a Domova pro seniory – v současné době jsou
připravena k provozu všechna školská
zařízení na území správního obvodu Loun,
v rozsahu dle nařízení vlády. Domov pro
seniory v Lounech je aktuálně v karanténě.
Probíhá další kolo testování klientů
i personálu. Chod domova aktuálně zastává
personál tohoto zařízení již bez pomoci
armády.
- bylo projednáno určené školské zařízení pro
děti rodičů pracujících ve jmenovaných
profesích – dle usnesení vlády

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ
MÍSTO V LOUNECH
Odběrové centrum bude zřízeno v prostorách
dětské pohotovosti v budově polikliniky v Lounech
(odběry budou prováděny v čekárně, vyhodnocení a
administrativní úkony v ordinaci bez přítomnosti
testovaných). V provozu bude od úterý 29.12.2020
do pátku 15.01.2021, vždy v pracovních dnech od
9,00 do 13,00 hod. Zájemci o testování se musí
předem objednat a to pomocí rezervačního systému
na
webu:
https://nemzatec.eu/covid
nebo
telefonicky na čísle +420 607 056 741. Odběrové
místo personálně zajišťuje Armáda České republiky
a Město Louny.
Své pacienty testují také vybraná zdravotnická
zařízení v Lounech. Jejich aktuální seznam
naleznete na webu: www.lekaripomahajicesku.cz
Dle této webové stránky se aktuálně jedná o:
UNK
Louny,
s.r.o.
(MUDr.
Hanková),

Medimade, s.r.o. (MUDr. Jandová), Lounská
dentální s.r.o. (MUDr. Chloubová), Orto22 s.r.o.
(MDDr. Šindelářová), PLDD s.r.o. (MUDr. Tučková)

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA

603 19 20 21
Přes krizovou telefonní linku pro seniory
a občany v karanténě či izolaci si mohou
občané, kteří nemají možnosti pomoci od
rodiny či známých, domluvit zajištění
základních potřeb – nákup základních
potravin, hygienických potřeb a léků
v částce do 500 Kč.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městský úřad Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 10,00 a 13,00 –16,00 h
Finanční úřad Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 13,00 h
Úřad práce Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 12,00 a 13,00 –17,00 h
Okresní správa sociálního zabezpečení Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 17,00 h
Městská knihovna – uzavřena, v provozu
pouze on-line služby
Městské informační centrum – prodej
jízdenek, jízdních řádů
Pondělí až pátek: 10,00–12,00 a 13,00–16,00 h
Ostatní městské sportovní i kulturní
organizace jsou uzavřeny
Za Krizový štáb ORP Louny připravili dne 28.12.2020
Pavel Janda, starosta města
Vladimír Antonín Hons, místostarosta města
Michal Ovšonka, tajemník krizového štábu

