Město Louny informuje
PONDĚLÍ 15. ÚNORA 2021
Prosíme občany, aby respektovali NOUZOVÝ STAV VYHLÁŠENÝ PRO CELÉ
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY a související usnesení vlády vydaná dne 14.02.2021.

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LOUNY
V pondělí 15.02.2021 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) 7798, aktuální
počet nemocných (k 14.02.2021) –
783. V Lounech aktuálně nemocných
117 osob,
- městské
neškolské
příspěvkové
organizace (divadlo, galerie, plavecká
hala, zimní stadion, sportovní hala),
zůstávají v souladu s platnými krizovými
opatřeními i nadále uzavřeny,
- městská knihovna je v provozu při
využití výdejového okénka,
- i nadále je otevřeno určené školské
zařízení (MŠ a ZŠ Kpt. Otakara Jaroše
v Lounech) pro děti rodičů pracujících
ve jmenovaných profesích – dle
usnesení vlády,
- návštěvy v Domově pro seniory jsou
možné pouze za předem provedeného
antigenního či PCR testu (s negativním
výsledkem) nebo s potvrzením o
prodělání
onemocnění
COVID-19
v době max. 90 dnů před návštěvou
v uvedeném zařízení

Za Krizový štáb ORP Louny připravili dne 15.02.2021
Pavel Janda, starosta města
Vladimír Antonín Hons, místostarosta města
Michal Ovšonka, tajemník krizového štábu

OČKOVACÍ CENTRUM
V LOUNECH
Město Louny ve spolupráci s Nemocnicí
Agel Louny, a.s. připravilo, v souladu se
Strategií očkování proti Covid-19 v
Ústeckém kraji, očkovací centrum, které
bude provozováno v prostorách Nemocnice
Louny v Rybalkově ulici. Zahájení provozu
očkovacího centra je plánováno na měsíc
březen. Přesné datum bude oznámeno až
ve chvíli, kdy budou k dispozici očkovací
látky. Více na webu: www.ockovanilouny.cz

POMOC S REGISTRACÍ NA
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
PRO OBČANY STARŠÍ 80. LET
Kde se registrovat: https://crs.uzis.cz
Kam volat o pomoc: 1221, 800 876 011
Občané města Loun mohou také
kontaktovat telefonní linky, které obsluhují
zaměstnanci Městské knihovny, Vrchlického
divadla a Městského informačního centra:
734 521 903, 704 500 658, 415 621 102

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí a středa: 07,30 – 17,00 hod.
Úterý:
07,30 – 15,00 hod.
Pátek:
07,30 – 14,45 hod.
Přednostně budou vyřizováni klienti, kteří
byli doposud předem objednáni na
stanovenou dobu na jednotlivá pracoviště.
Nadále je možné objednávat se
prostřednictvím kontaktů zveřejněných na
internetových stránkách městského úřadu
popř. ústředny na telefonním čísle
415 621 111, a to pouze na úřední dny
úterý a pátek.

