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Datum: 15.09.2020

Nařízení tajemníka MěÚ Blovice
k zajištění chodu úřadu a potřebných činností členů pracovních skupin krizového
štábu v době vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru
na území České republiky
V souladu s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR
15757/2020-33 ze dne 09.09.2020 a dalšími souvisejícími nařízeními, které byly vydány z
důvodu ohrožení zdraví spojených s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území České
republiky

nařizuje
tajemník Městského úřadu Blovice, s účinností ode dne 16.09.2020 níže uvedená opatření:
1. Obvyklé úřední dny a hodiny se nemění. Mimo tyto úřední hodiny budou
všechny budovy městského úřadu pro veřejnost uzavřeny.
2. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s klienty / veřejností na nezbytně
nutnou dobu, tj:
- nahrazení osobního styku písemným, elektronickým či telefonickým
kontaktem, ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s
ostatními zaměstnanci Městského úřadu Blovice/města.
- příjem fyzických dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím
pracoviště hlavní podatelny v budově Radnice Masarykovo nám. 143, případně
elektronicky datovou schránkou nebo epodatelnou: epodatelna@mublovice.cz
3. Dodržování bezpečnostních opatření
- Zaměstnanec má povinnost v prostorách budov MěÚ používat ochranné
prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka) a používat
desinfekční prostředky. Osobní kontakt bude nahrazen kontaktem
písemným, elektronickým či telefonickým, ve všech případech, kdy je to možné,
a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci Městského úřadu Blovice (města).
- Klient/veřejnost - vstup do budov MěÚ Blovice bude umožněn pouze za
podmínek použití ochranných prostředků dýchacích cest (rouška,
respirátor, ústenka nebo jiný prostředek který brání šíření kapének), použití
desinfekčních prostředků ve vstupech do budov (na pracovištích), při pohybu
ve vnitřních prostorách dodržovat rozestupy 2 metry mezi osobami
- využívání možnosti předem kontaktovat daného zaměstnance MěÚ, před
návštěvou úřadu
4. Zaměstnanci městského úřadu zařazeni do pracovních skupin krizového
štábu, jsou povinni v době účinnosti tohoto nařízení plnit přednostně úkoly zadané
vedoucími pracovních skupin krizového štábu.
Žádám veřejnost o přiměřené dodržování výše uvedených opatření.
Bc. Václav Kybic v.r.
tajemník MěÚ Blovice
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(podepsáno elektronicky)
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