
OBEC MALÁ ÚPA 
Horní Malá Úpa 100, 542 27 MALÁ ÚPA 

Informace pro občany v souvislosti s koronavirem 
 

DOPORUČENÍ PRO RIZIKOVÉ SKUPINY OBYVATEL – věk nad 65 let nebo zdravotní potíže 

- Dolů do údolí cestujte jen v nejnutnějších případech a VŽDY!  s rouškou a ideálně i s 
brýlemi, z rozhodnutí hejtmana platí od 18.3.2020 od 12.00 zákaz pohybu osob bez 
ochranných prostředků na veřejném prostranství a dalších veřejných prostorech. 

- Doporučujeme seniorům nad 65 let, aby sami nenakupovali a domluvili se s 
příbuzným či přítelem, že jim bude zajišťovat nákupy a další potřeby. Popřípadě 
můžete požádat obec na 602 313 278 (starosta) nebo 732 356 166 (tajemnice).  

- !!!Pozor!!! Od čtvrtka 19.3. smějí od 10 do 12 hod nakupovat v potravinách pouze 
senioři nad 65 let. 

 

Důležité kontakty 

Obec Malá Úpa Starosta 602 313 278, Tajemnice 732 356 166 

Oblastní Charita Trutnov (nákupy) 777 736 079 

Informační linka ke koronaviru 1212 (pokud otázky/příznaky, volejte toto číslo) 

Krajská hygienická stanice KHK 778 532 313 (asi budete dlouho čekat) 

Pro řešení konkrétních dotazů pošlete email koronavirus@khshk.cz 

 

Pacienti s teplotami, kašlem, dušností. Pouze akutní potíže. Kontaktujte lékaře pouze 
telefonicky, nechoďte do ordinace. MUDr. Petrů 739 175 185, MUDr. Hančilová 603 259 995, 
MUDr. Vrtala 499 874 144. 

Nákupy léků a potravin pro seniory a lidi v karanténě zajišťuje také Oblastní Charita 
Trutnov: pro požadavky volejte na 777 736 079. 

Zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků na veřejné prostranství a další veřejné 
prostory platí od 18.3.2020 od 12.00, v naší obci prosím dodržujte nošení roušek také, 
především při styku s jinými lidmi a při procházce mějte roušku vždy u sebe k dispozici. 

Roušky. Limitovaný počet „roušek“ je již k dispozici, dnes došlo k první distribuci několika 
seniorům, u dalších budeme pokračovat, ostatní nechť se po domluvě zastaví na úřadu (např. 
rodiny s dětmi do 10 let a další zájemci). 

Pošta. Tento týden 16. – 22.3. je otevřená pošta na IC: St a Pá 11.00 – 12.00. Příští týden 23. 
– 29.3. otevřená pošta na IC: Po a St 11.00 – 12.00. Prosíme zaťukat nebo zatelefonovat a 
Lenka poštu předá nebo převezme ze dveří (tel. 733 328 054) 

Obecní úřad. Od 16.3.2020 jsou omezeny úřední hodiny Obecního úřadu pouze na pondělí 
a středu, a to od 9.00 do 12.00 hodin.  

Obchod v obci. Obchůdek s pekárnou bude zřejmě fungovat jen 2 dny v týdnu na základě 
objednávek, více informací pošlou provozovatelé. Objednávky na telefonu: 728 774 708.  

Hosté. Nikdo nesmí mít ubytované hosty. Není ani žádoucí, aby k nám jezdili jednodenní 
turisté. 

 

V Malé Úpě dne 18.3.2020 

 

Karel Engliš, starosta obce Malá Úpa 

mailto:koronavirus@khshk.cz

