
Jak se mohu chránit před COV!D-19?

Základem ochrany před nákazou je omezeni styku s dalšími osobami,

dodržování pravidel karantény a dodržování hygienických návyků.

- Často si mýt ruce vodou a mýdlem

- používat desinfekci na ruce na bázi alkoholu

- nosit ústní roušku, čijiným vhodným způsobem si zaknývat ústa

- od dalších osob dodržovat odstup min. 2m

- nedotýkat se úst, očí ani nosu, neboť hrozí zavlečení viru z předmětů,

kterých se dotýkáme
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Jsem v nařízené či dobrovolné karanténě, jak mám
postupovat?

Zůstaňte doma, ryhýbejte se kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách

i vaší domácnosti. Opouštět domácí karanténu mťržete pouze za účelem

návštělj., iékaře, se kterym je ale nutné toto předem telefonicky domluvit.

Doclržirite zá}<ladní hygienická pravidla, myjte si často rirce, ťrsta a nos při

kýchání a kašli si kryjte loktem nebo kapesníkem na jedno potžití, kteý

následně ihned vyhoďte. S ostatními čtreny rodin.v nesdí}ejte žáďné domácí

v_vbavení, potřeby a společné prostory. Nezrčte si domťr nár,čtěly"

Jak rnám dodržovat karantóntr - co nákupy, rodina nebo
třeba opravář topení u rně doma?

Domácí karanténu tryste měii optluštět pouze v případě lékařského

ošetření. I to je potřeba předem telefonicl".1y konzultor.,at s ošetřrrjícím

lékařem, zda je to opravdrr nutné. Nechodte na veřejná místa,

nepoužíveite hromadnou dopravu ani taxi. Omezte kontakt s jinjrrni lidmi

i l,e vlastní d.omácnosti. Nesdíie.jte s nimi prcstory ani domácí potřeby. pro

zajištění nákupu v_vlržijte pomoc jiné osoby, připadně donáškové služby.

V instrukcích pro donáškovou službu musí b}t ul,edeno, že nákup má bj,t

ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktrr s doručcvatelem. Pokud
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}iouzoú stav se rýlašrrje na základ"ě ústavrrího zákona č. rro/r998 Sb.,

c bezpečnosti České reputr}iky. Doba tn ání nouzového star,,u je nejýše

3o dnri. Prodloužit se může pouze po předchozírn souhlasu Poslanecké

sněmor.iny" Nouzový stav se lyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a

zrušení nouzového star.tl se oznarntrje sděio,".acíini prostředky,

Co mám dělatjinak, když je nouzový stav?

Občanů ČR se lyhlášená krizová opatření mohou dr:tknout např.

v por.innosti strpětzákaz r,,stupu, polr},-tu, pch5,bu ve Tčnezených

objekŤech neba rizikových otrlastí z d.ůvodu omezeni šíření nákary.

\r5rhlášená krizová opatření mohou být přiiata k usměrnění spotřeby a

dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředkťr pro

řešení sifuace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásrrtrování

děts kých, zdravotrr iclcých nei:o s o ci á1 ních za{izení či be zp ečn o stních

souborťt a slcžek IZ§.

Co se §tane, pakud poruším nařízení v souvislosti s
nouzoťryn stavem?

Pod}e zákona o krizor,ém starru mriže blt uložena pokuta za 3 ooo ooo Kč.
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