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DŮLEŽITÉ INFORMACE KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM VLÁDY ČR
Na žádost pana hejtmana Libereckého kraje Martina Půty vyzýváme občany, aby se na
veřejnosti pohybovali s ochrannými pomůckami.
I podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest
(šátek, bavlněný kapesník, šála atp.) jsou velmi užitečné.
Ochranné pomůcky jsou bohužel nedostatkovým zbožím, proto prosím, kdo máte možnost si je
vyrobit vlastními silami, udělejte to. Na výrobu roušek se doporučuje 100% bavlna, která lze
vyvářet a žehlit na vysokou teplotu. S jakoukoliv potřebou (dezinfekce, roušky …) se obraťte na
nás. Budeme se snažit Vám pomoci. Pokud máte ochranných pomůcek naopak přebytek,
nabídněte prosím ostatním.
V této situaci nabízíme donášku nákupu potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných věcí
k Vašim dveřím. V případě zájmu se neváhejte obrátit na mě, na tel. čísle 724 181 298.
Neberte to jako obtěžování, ale jako nejjednodušší cestu jak se vyhnout kontaktu s více lidmi.
Hlavně prosím zachovejte klid, není důvod k panice. Všeho je dostatek a bez něčeho se určitě
nějakou dobu obejdeme.
S jakýmikoliv dotazy se na mě neváhejte obrátit.
Děkuji všem za trpělivost a dodržování pravidel, které jsou uvedené na druhé straně tohoto
letáku.
Jiřina Bobková

Vzhledem k vzniklé situaci také rušíme setkání seniorů, které se mělo uskutečnit 21. 3. 2020.
Po sklidnění situace určitě bude zajištěný nový termín.
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V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České
republiky nouzový stav, rozhodla o přijetí těchto dalších krizových opatření s účinností ode dne 16.
března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o
zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění: bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové
situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu v přírodě nebo parcích, cest
zpět do místa svého bydliště, pohřbů;
II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům: využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např.
při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: vytvořili podmínky pro dodržování
odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
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