INFORMACE PRO OBČANY
ODBĚROVÉ MÍSTO V NEMOCNICI. Funguje již od víkendu, k dispozici pouze pro pacienty,
kterým testování nařídili odborníci, není možné si tam volně zajít a nechat se otestovat.
V sobotu měli 14 odběrů a všechny byly negativní, nebyl zaznamenán nárůst pozitivně
testovaných v okrese Svitavy. Do budoucna bude krajská hygiena zveřejňovat čísla nakažených
pouze na okresy.
DOČASNÉ ZRUŠENÍ LSPP PRO DĚTI A DOROST. Pohotovost pro děti a dorost v Litomyšlské
nemocnici je od soboty 21. března dočasně zrušena. V případě potřeby musí rodiče vyhledat
nejbližší pohotovosti, které jsou ve Svitavské nebo v Orlickoústecké nemocnici.
DŮCHODY ROZNÁŠÍ ČESKÁ POŠTA. Jak jsme informovali minulý čtvrtek, důchody se splatností
22. budou doručeny s penězi domů dne 23. března a důchody se splatností 24. budou
doručeny s penězi dne 24. března. Prosíme občany, aby vyčkali na příchod doručovatelů.
PROPADL VÁM PAS, OBČANSKÝ PRŮKAZ ČI ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ? Nevadí, podle stanoviska
Ministerstva vnitra se mohou občané výjimečně po dobu ohrožení koronavirem prokazovat
doklady s ukončenou dobou platnosti. Týká se to pasů, občanských a řidičských průkazů, o
jejich obnovení mají občané zažádat až v době, kdy skončí přísná bezpečnostní opatření.
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ. Pokud máte doma předškoláka a čeká vás zápis do prvních tříd,
měli byste věnovat zvýšenou pozornost této zprávě. Zápisy budou probíhat 15. dubna 2020
bez přítomnosti dítěte, žádost o přijetí či případný odklad budou školy přijímat osobně přímo
ve škole, nebo elektronicky – datovou schránkou či e-mailem. Informace k zápisům do MŠ
zveřejníme v příštích dnech.
PS: zde ještě info k omezení jízdních řádů:
Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje. Dovolte mi, abych Vás jménem náměstka
pro dopravu p. Kortyše informoval o omezení regionální drážní dopravy na území
Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na mezikrajskou drážní dopravu. Důvodem,
pro který jsme k omezení přistoupili, je výrazný pokles zájmu cestujících o veřejnou dopravu.

Sdělujeme tedy, že v souvislosti s nouzovým stavem v České republice omezí Pardubický
kraj provoz vlaků na většině regionálních tratí. platností od 23. března 2020 do odvolání. U
dopravce České dráhy a.s. dochází k redukci objemu drážní dopravy v pracovní dny o 13,5 % a
o víkendech o 5,5 %. U dopravce Leo Express Tenders dochází k zavedení nových výlukových
jízdních řádů (výluka na trati 024).

Omezeny budou školní spoje (negativní značka 18), dále spoje nejedoucí během pracovních dní
o Vánocích (negativní značka 29), spěšné vlaky LET Orlice do Prahy a vybrané okrajové či noční
spoje. K redukci spojů dojde také o víkendech.

