OÚ Liptál
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Starosta - EMAIL <starosta@liptal.cz>
19. března 2020 10:48
Jana Vráblíková
FW: VN as. - žádost

S pozdravem
Ing. Milan Daňa
starosta
Obec Liptál
Liptál 331, 756 31 Liptál
M: +420 777 931 876
T: +420 571 438 074
F: +420 571 424 785
E: starosta@liptal.cz
W: http://www.liptal.cz
From: kaspar@nemocnice-vs.cz [mailto:kaspar@nemocnice-vs.cz]
Sent: Wednesday, March 18, 2020 12:25 PM
To: starosta@obec-hovezi.cz; starosta@janova.cz; starosta@zdechov.cz; ou@huslenky.cz; starosta@halenkov.cz;
podatelna@mukarolinka.cz; podatelna@novyhrozenkov.cz; info@valasskapolanka.cz; starosta@velkekarlovice.cz;
obec@lidecko.cz; oujablunka@volny.cz; starosta@bystricka.cz; starosta@liptal.cz; tkadlec.ou@hornilidec.cz;
starosta@obeckaterinice.cz; lastovica.obec@hostalkova.cz
Cc: 'Prousková Věra Ing. MBA'; pavlica@nemocnice-vs.cz; plackova@nemocnice-vs.cz; Ing. Libor Czeffer
Subject: VN as. - žádost
Dobrý den.
Vážené dámy a pánové.
Dovoluji si obrátit se na Vás jako představitele obcí s žádostí o zprostředkování následující žádosti ředitelům
příspěvkových organizací působících ve vaší obcí.
Vsetínská nemocnice a.s. přijímá řadu opatření souvisejících s vývojem epidemie COVID -19.
Jedním z opatření, které je základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí situace, je zajištění dostatečného počtu
personálu a to nejen ve zdravotnických oborech.
Proto je naší snahou sestavit záložní tým pracovníků, kteří by mohli být v případě potřeby povoláni pro výpomoc
v provozu nemocniční kuchyně a zajišťování úklidových služeb, tedy v provozech které jsou pro chod
zdravotnického zařízení nepostradatelné.
Z toho důvodu si dovolujeme požádat Vás o předání této informace zaměstnancům vašich zařízení, působících
v uvedených oborech, kteří byli nuceni v důsledku epidemiologických opatření přerušit docházku do zaměstnání.
Případní zájemci se mohou kontaktovat na tel. 571 818 140 nebo 603 495 251, kde jim budou sděleny veškeré
podrobnosti případné spolupráce.
Děkuji, s pozdravem

Ing. Ladislav KAŠPAR | provozní náměstek
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