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Vážení spoluobèané,

tické doktorky, MUDr. Šárky Peterkové,
jaká opatøení by nám v souèasné situaci
dovolte mi, abych Vás pozdravila u pøídoporuèila dodržovat a ta mi ochotnì pár
ležitosti vydání prvního letošního èísla
doporuèení sdìlila.
obèasníku Chyšecko. Toto èíslo vychází
v omezeném rozsahu a je zamìøeno na Mìli bychom se co nejvíce izolovat doma
souèasnou situaci, kterou všichni za- a pokud jsme nuceni opustit domov, pak
žíváme a na kterou nebyl nikdo z nás jedinì se zakrytými dýchacími cestami.
a myslím, že nikdo v naší republice ani ve Roušku bychom mìli nosit, jakmile opussvìtì pøipraven. Je zamìøeno na hrozbu tíme svùj byt, stále. I když jdeme na vykoronavirové infekce, se kterou se všich- cházku. Pokud máme roušku bavlnìnou,
ni potýkáme.
platí pravidlo, že ji musíme nejménì jednou dennì pøeprat, vyvaøit a pak z obou
Prožíváme nelehké období, ve kterém je
stran pøežehlit. Jednorázové roušky je
více, než kdy jindy tøeba, abychom drželi
tøeba mìnit.
všichni pohromadì, byli k sobì ohleduplní a táhli za jeden provaz. Jen tak jsme V souèasné dobì není dobré si na znamejako lidé schopni poprat se s rizikem, ní pozdravu podávat ruce, èi se vzájemnì
které pro nás znamená nákaza Covid 19. objímat. Odstup, který bychom mìli udrMyslím, že zprávy z naší republiky i z ce- žovat, je nejménì dva metry. V žádném
lého svìta nám velmi jasnì ukazují, že pøípadì bychom si nemìli sahat do oblisituace je vážná a je tøeba velmi zodpo- èeje, do oèí nebo do vlasù.
vìdnì pøistupovat k vyhlašovaným opatPokud by na sobì kdokoliv pociśoval pøíøením. Vìtšina obèanù toto pochopila
znaky respiraèního onemocnìní – rýmu
a dìlají všechno proto, abychom situaci
nebo kašel, teplotu je nutné zùstat doma
spoleènými silami zvrátili k lepšímu.
v izolaci a vyèkat, jak se stav bude vyvíjet.
Jak postupovat, abychom co nejvíce mi- Pokud by stav nebyl uspokojivý, je možné
nimalizovali riziko pøenosu nákazy, slyší- kdykoliv v ordinaèních hodinách zavolat
me ze všech stran. Vláda Èeské republiky paní doktorce do ordinace v Chyškách na
vyhlásila nouzový stav a vydává opat- tel. èíslo 382/59 12 40 nebo do Sepekoøení, která je nutné striktnì dodržovat. va na tel.è. 382/58 14 67 a ona vyhodPøesto jsem se zeptala naší paní prak- notí podle popsaných pøíznakù volajícího

Omezení provozní doby Obecního úøadu v Chyškách

Oznamujeme obèanùm, že na základì vyhlášení krizového stavu v Èeské republice omezuje Obecní úøad Chyšky až do odvolání provoz pouze pro urgentní záležitosti v pondìlí
a ve støedu od 8 do 11 hod. po pøedchozí telefonické dohodì na tel. è. 382 591 242.

Uzavøení sbìrného místa v Chyškách

Upozoròujeme obèany, že z dùvodu vyhlášeného krizového stavu v Èeské republice je
sbìrné místo v Chyškách uzavøeno až do odvolání.

Uzavøení Mateøské školy Chyšky

Na základì nepøíznivì se vyvíjející situace koronavirové infekce v Èeské republice se Rada
obce Chyšky jako zøizovatel MŠ rozhodla na svém zasedání èíslo 6/2020 dne 13.3.2020
s platností od pondìlí 16.3.2020 uzavøít provoz v MŠ v Chyškách až do odvolání.

Poliklinika Milevsko - opatøení z dùvodu COVID -19

V souvislosti se zabránìním dalšího šíøení onemocnìní COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o nucena uzavøít budovu polikliniky od pondìlí 16.3.2020 do odvolání. Lékaøi
budou pøítomni na telefonu pro akutní pøípady.
Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvìšen na hlavním vstupu polikliniky.
Jakékoliv respiraèní onemocnìní je povinnost øešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékaøem nebo s Krajskou hygienickou stanici na tel. 387 712 130, 387 712 160,
387 712 812.

nutnost ošetøení lékaøem. Ve dnech pracovního klidu, tedy v sobotu a v nedìli od
8 do 22 hodin nebo v pracovních dnech
od 18 do 22 hodin je nutné volat pohotovost na poliklinice v Milevsku na tel. èísle
382/ 50 32 22.
Je možné volat také linku 1212, na které by mìli odborníci poradit, jaký další
postup zvolit v pøípadì zdravotních potíží. Tato linka by mìla odlehèit lince 155
a 112, na kterou by obèané mìli volat
pouze v opravdu akutních pøípadech.
Celá republika se potýká s akutním nedostatkem roušek. Stát pro tento pøípad
nebyl potøebnými pomùckami zásoben
a z médií jsme byli stále informováni
o tom, že se situace brzy lepší, až se potøebné pomùcky, tedy roušky a respirátory dovezou z Èíny. V souèasné dobì již
nìkolik dodávek probìhlo, ale pomùcky
se dostávají v prvé øadì do zdravotnictví.
Museli jsme si tedy poradit sami. Nìkteøí
obèané si roušky opatøili sami tak, že si je
zaèali vyrábìt.
Obec Chyšky se snažila vyjít svým obèanùm vstøíc a tìm obèanùm, kteøí nemìli
možnost si roušku zajistit sami, zaèala
bavlnìné roušky pro opakované použití
vydávat po pøedchozí telefonické domluvì. V souèasné dobì jsou potøeby obèanù,

kteøí se na úøad obrátili, pokryty, ale stále
je možné si o roušku požádat.
Prostøednictvím sociálních služeb mìsta
Milevska je také možné pomoci obèanùm, kteøí nemají možnost obstarat si nákup, léky nebo pøípadnì obìdy. V samostatném èlánku zveøejòujeme informace,
jak v takovém pøípadì postupovat a na
jaké telefonní èíslo se obrátit.
Zároveò bych Vás všechny chtìla požádat,
abyste sledovali zpravodajství v médiích
a na internetu, kde jsou zveøejòovány
nejaktuálnìjší informace a také webové
stránky naší obce, kde se Vám snažíme
také pøedat všechny potøebné informace.
Rada obce Chyšky v pøípadì potøeby
pracuje, zasedání zastupitelstva se v souèasné dobì nedoporuèují, pouze v neodkladných záležitostech a to za urèitých
opatøení. Obecní úøad pracuje v omezeném režimu, ale na telefonních èíslech
jsme zde stále pro Vás a v pøípadì potøeby se budeme snažit vždy pomoci.
Vìøím, že v tomto èísle obèasníku najdete
informace, které Vás zajímají a jsou pro
Vás potøebné. Pøeji Vám pøedevším pevné zdraví a vìøím, že souèasný stav se
zaène brzy zlepšovat.
Stanislava Hejnová - starostka

Podìkování za ochotu a obìtavost

Chtìla bych touto cestou podìkovat jménem svým i jménem celé obce Chyšky paní
Jaromíøe Hanusové, Jaroslavì Petøíkové
a Janì Pichové za to, že obìtovaly a obìtují spoustu svého èasu a nìkolik dnù
od èasného rána do pozdního veèera
šijí spoleènì roušky pro obec Chyšky,
abychom je pak mohli z obecního úøadu
distribuovat mezi Vás, naše obèany. Dále
dìkuji paní Marii Petøíkové, která vypomáhá ve volném èase po své práci. Díky
jejich ochotì a obìtavosti jsou v souèasné dobì potøeby našich obèanù pokryty.
Na naši prosbu se však roušky ještì došívají tak, abychom mìli urèitou rezervu

pro další potøeby.

Dále bych ráda podìkovala paní Martinì
Fridrichové, Martinì Melkesové a Monice Èižinské za to, že také ony vìnovaly
svùj èas a ušily roušky pro zásahovou
jednotku Sboru dobrovolných hasièù
Chyšky.
Zároveò bych velmi ráda podìkovala zásahové jednotce SDH Chyšky a zásahové
jednotce SDH Kvìtuš za jejich nabídku
okamžité pomoci v pøípadì potøeby a
kvìtušské jednotce také za to, že si roušky zajistila svými vlastními silami.
Stanislava Hejnová - starostka

Pøíspìvky do dalšího èísla obèasníku Chyšecko
Vážení spoluobèané, omlouváme se všem, kteøí zaslali své pøíspìvky do obèasníku Chyšecko. V souèasné dobì není možné vydání jeho bìžného èísla. Všechny pøíspìvky shromažïujeme a samozøejmì je použijeme do pøíštího èísla novin, které vyjde, jakmile bude situace
pøíznivìjší. Dìkujeme Vám za pochopení.
Redakèní rada
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Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s èl. 5 a 6 ústavního zákona è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky, vyhlašuje pro území Èeské
republiky z dùvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (oznaèovaný jako SARS CoV-2) na
území Èeské republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. bøezna 2020 na dobu 30 dnù. Nìkterá opetøení
jsou prodloužena prozatím do 1.4.2020. Sledujte média.

Omezení volného pohybu
•

•

•

•
•

•

•

•

s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 00:00 hod.
do dne 24. bøezna 2020 do 6:00 se zakazuje volný
pohyb osob na území celé Èeské republiky s výjimkou:
— cest do zamìstnání a k výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné èinnosti,
— nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
— cest nezbytnì nutných k obstarávání základních životních potøeb (napø. nákup potravin, lékù
a zdravotnických prostøedkù, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv
a dalších potøeb pro zvíøata), vèetnì potøeb pøíbuzných a osob blízkých, zajištìní péèe o dìti, zajištìní péèe o zvíøata, využívání nezbytných finanèních
a poštovních služeb, doplnìní pohonných hmot,
— cest nezbytnì nutných k zajištìní potøeb a služeb
podle písmene c) pro jinou osobu (napø. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
— cest do zdravotnických zaøízení a zaøízení sociálních služeb, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu pøíbuzných a osob blízkých, a zaøízení
veterinární péèe,
— cest za úèelem vyøízení neodkladných úøedních
záležitostí, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu pøíbuzných a osob blízkých,
— výkonu povolání nebo èinností sloužících k zajištìní bezpeènosti, vnitøního poøádku a øešení
krizové situace, ochrany zdraví, poskytování
zdravotní nebo sociální péèe, vèetnì dobrovolnické èinnosti, individuální duchovní péèe a služby,
veøejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
služeb pro obyvatele, vèetnì zásobování a rozvážkové služby, veterinární péèe,
— pobytu v pøírodì nebo parcích,
— cest zpìt do místa svého bydlištì,
— pohøbù;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 00.00 hod.
do dne 24. bøezna 2020 do 6.00 se naøizuje osobám
pobývajícím na území Èeské republiky
— omezit pohyb na veøejnì dostupných místech na
dobu nezbytnì nutnou a pobývat v místì svého
bydlištì s výjimkou výše uvedených pøípadù,
— omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnì
nutnou míru;
od 19. bøezna 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem
osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydlištì
bez ochranných prostøedkù dýchacích cest (nos, ústa);
— k ochranì je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostøedky, které brání
šíøení kapénkové infekce;
všem osobám, které mají výjimku pro pøeshranièní
pracovníky se naøizuje omezit pohyb na území Èeské
republiky na zajištìní nezbytnì nutných potøeb;
ze schválených výjimek z omezení pohybu se na tyto
osoby nevztahují výjimky;
— nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
— cest nezbytnì nutných k zajištìní základních potøeb a služeb pro jinou osobu (napø. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
— cesty za úèelem vyøízení neodkladných úøedních
záležitostí, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu pøíbuzných a osob blízkých;
osobám, které mají výjimku pro pøeshranièní pracovníky, se naøizuje strpìt pøi pøechodu státní hranice
provedení kontroly pøíznakù infekèního onemocnìní
pokud u nich budou zjištìny pøíznaky infekèního onemocnìní, naøizuje se poskytnutí potøebné souèinnosti zdravotnickým pracovníkùm pøi provedení odbìru
biologického vzorku za úèelem zjištìní pøítomnosti
onemocnìní COVID-19
osobám, které mají výjimku pro pøeshranièní pracovníky, se s úèinností od 21. bøezna, 00:00 hodin
naøizuje pøedložit pøi pøechodu státní hranice kromì
potvrzení pro pøeshranièní pracovníky dále i „knížku
pøeshranièního pracovníka“ za úèelem opatøení razítkem Policie o pøechodu státní hranice k prokazování
pravidelnosti a èetnosti pøekraèování státní hranice;
— pøíslušné formuláøe jsou k dispozici na webových
stránkách Ministerstva vnitra a také u pøíslušníkù Policie ÈR na státních hranicích;
z dùvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplòovacích volbách do Senátu Parlamentu
Èeské republiky vyhlášených ve volebním obvodu è.
32 rozhodnutím prezidenta republiky è. 23/2020
Sb., o vyhlášení doplòovacích voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky, které mìlo probìhnout ve
dnech 27. a 28. bøezna 2020 a 3. a 4. dubna 2020.

Opatøení v oblasti cest
do a ze zahranièí
•

•
•
•
•

•

•

•

•

od 14. bøezna 2020 platí zákaz vstupu na území
Èeské republiky pro všechny cizince pøicházející
z rizikových oblastí výskytu koronaviru s výjimkou
cizincù pobývajících s pøechodným pobytem nad 90
dnù nebo trvalým pobytem v ÈR a s výjimkou cizincù,
jejichž vstup je v zájmu Èeské republiky;
byl zastaven pøíjem žádostí o víza a pøechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úøadech ÈR s výjimkou
osob, jejichž pobyt je v zájmu Èeské republiky;
byla zastavena øízení v pøípadì žádostí o krátkodobá
víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, s výjimkou
osob, jejichž pobyt je v zájmu Èeské republiky;
byla pøerušena všechna øízení o žádostech o oprávnìní k pobytu nad 90 dnù podaných na zastupitelských
úøadech;
od 16. bøezna 2020 0.00 hodin platí zákaz vstupu
na území Èeské republiky pro všechny cizince s výjimkou cizincù pobývajících s pøechodným pobytem
nad 90 dnù nebo trvalým pobytem v ÈR a s výjimkou
cizincù, jejichž vstup je v zájmu Èeské republiky;
od 16. bøezna 2020 0.00 hodin byl vyhlášen pro obèany Èeské republiky a cizince s trvalým nebo pøechodným pobytem nad 90 dnù na území ÈR zákaz
vycestovat z Èeské republiky s výjimkou osob, kterým
byla udìlena výjimka;
pøekraèovat hranice v rámci pøeshranièního styku
je povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zamìstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou èarou
od státní hranice;
od 13. bøezna od 12.00 hodin platí mimoøádné opatøení naøizující, že všichni obèané Èeské republiky
a cizinci s trvalým nebo pøechodným pobytem nad 90
dnù na území ÈR až na výjimky udìlené ministrem
vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových
oblastí, mají povinnost tuto skuteènost nahlásit, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným pøístupem, svému praktickému lékaøi nebo lékaøi pro dìti a dorost
a strávit 14 dní v karanténì;
øidièi nákladních vozidel a autobusù, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, posádky vlakových èet
a vozmistøi, lodní kapitáni a èlenové posádek plavidel a posádky vozù správce komunikace, kteøí pøes
riziková území tranzitují nebo zajišśují pøepravu, pro
které platí výjimka z naøízení o povinné karanténì,
vláda doporuèuje chovat se v rizikových oblastech
s maximální obezøetností a na minimum omezit kontakt s místním personálem.

Opatøení o zákazu kulturních,
sportovních a dalších akcí
a o provozu maloobchodu
•
•

•

•
•
•

•

Opatøení na státních hranicích
•
•
•

•

•
•
•

•

od 14. bøezna 2020 00.00 hodin byla až do odvolání
znovuzavedena vnitøní ochrana hranic s Nìmeckem
a Rakouskem a vzdušná vnitøní hranice;
státní hranice se Slovenskem a s Polskem si chrání
obì zemì z vlastní iniciativy;
pøekroèení státních hranic s Rakouskem a Nìmeckem je novì povoleno jen na dvanácti vybraných
hranièních pøechodech a na letištích v Praze-Ruzyni
a Praze-Kbelích;
pro osoby prokazatelnì pravidelnì pøekraèující vnitøní hranice bude v dobì od 5.00 do 23.00 hodin otevøeno dalších devíti hranièních pøechodù s Nìmeckem a Rakouskem;
k tìmto pøechodùm byl od 17. bøezna 2020 novì pøidán i hranièní pøechod Rumburk;
k plnìní úkolù Policie ÈR povolala vláda vojáky v èinné službì a pøíslušníky Celní správy ÈR
povolení k zamìstnání podle zákona o zamìstnanosti
a krátkodobého schengenského víza za úèelem zamìstnání, které byly vydány pøede dnem vyhlášení
tohoto opatøení a jejichž platnost uplyne maximálnì
60 dnù ode dne skonèení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skonèí uplynutím doby 60 dnù ode dne
skonèení nouzového stavu;
— toto opatøení platí za podmínky, cizinec bude mít
po dobu platnosti naøízení platný pracovnì-právní vztah se zamìstnavatelem v ÈR;
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se naøizuje, že platnost povolení k zamìstnání a povolení a víz
k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatøení
osobám v pracovnìprávním vztahu k zamìstnavatelùm, kteøí poskytují služby na základì dohody dle
§ 308 zák. è. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znìní, nebo na základì jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnù po skonèení

•
•
•

•

•

•

od 13. bøezna 2020 od 6.00 hodin byl rozšíøen pùvodní zákaz poøádání akcí s úèastí veøejnosti;
až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umìlecká pøedstavení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneèní, tradièní a jim
podobné akce a jiná shromáždìní, výstavy, slavnosti,
poutì, pøehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdìlávací akce, a to jak veøejné, tak soukromé s úèastí
pøesahující ve stejný èas 30 osob;
k 13. bøeznu 2020 od 6.00 hodin je zakázána rovnìž
pøítomnost veøejnosti v provozovnách poskytovatelù
nìkterých služeb – v posilovnách, na koupalištích,
v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a spoleèenských klubech, zábavních zaøízeních, veøejných knihovnách a galeriích;
s úèinností od 14. bøezna 2020 06.00 se zákaz pøítomnosti veøejnosti v provozovnách poskytovatelù služeb
rozšiøuje i na bazény a turistická informaèní centra;
s úèinností od 14. bøezna 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;
s úèinností od 14. bøezna 2020 od 6.00 do 24. bøezna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej
a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou tìchto
prodejen:
— potravin,
— pohonných hmot,
— paliv,
— hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
— v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostøedkù,
— malých domácích zvíøat,
— krmiva a dalších potøeb pro zvíøata,
— brýlí, kontaktních èoèek a souvisejícího zboží,
— novin, èasopisù,
— tabákových výrobkù,
— služeb prádelen a èistíren,
— prodeje pøes internet a dalšími vzdálenými prostøedky, pøièemž uvedené zboží a služby se pøevážnì prodávají nebo nabízejí v dané provozovnì;
od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se zákaz maloobchodního prodeje zboží a služeb nevztahuje také na:
— opravy silnièních vozidel, pokud v provozovnì
není souèasnì více než 30 osob,
— odtahy a odstraòování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
— prodej náhradních dílù k dopravním prostøedkùm
a výrobním technologiím,
— provozovny umožòující vyzvednutí zboží a zásilky
od tøetí strany,
— prodej zahrádkáøských potøeb vèetnì osiva a sadby,
— pokladní prodej jízdenek,
— lázeòská zaøízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeòská služba hrazená alespoò zèásti
z veøejného zdravotního pojištìní,
— provozování pohøební služby,
— kvìtináøství,
— provádìní staveb a jejich odstraòování, projektovou
èinnost ve výstavbì, geologické práce, zemìmìøièství, testování, mìøení a analýzu ve stavebnictví,
— výdej a prodej zdravotnických prostøedkù,
— prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
— servis výpoèetní a telekomunikaèní techniky, audio a video pøijímaèù, spotøební elektroniky, pøístrojù a dalších výrobkù pro domácnosti,
pokud uvedené zboží nebo služba pøedstavuje pøevážnou èást èinnosti dané provozovny;
zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb
v provozovnách se nevztahuje na èinnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
s úèinností od 20. bøezna se zákaz maloobchodního
prodeje a prodeje služeb v provozovnách nevztahuje
rovnìž na realitní zprostøedkování a èinnost úèetních
poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence;
s úèinností od 14. bøezna 2020 od 6.00 do 24. bøezna 2020 do 6:00 se zakazuje pøítomnost veøejnosti
v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veøejnost (napø. zamìstnanecké stravování, stravování poskytovatelù
zdravotních služeb a sociálních služeb, vìzeòských
zaøízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo
provozovnu stravovacích služeb (napø. provozovny
rychlého obèerstvení s výdejovým okénkem nebo
prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který
mùže probíhat bez èasového omezení;
s úèinností od 14. bøezna 2020 od 6.00 do 24. bøezna 2020 do 6:00 se zakazuje èinnost provozoven
stravovacích služeb, umístìných v rámci nákupních
center s prodejní plochou pøesahující 5 000 m2;
s úèinností od 14. bøezna 2020 od 6.00 hod. se zaka-
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zuje provoz heren a kasin podle zákona è. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ve znìní pozdìjších pøedpisù;
s úèinností od 16. bøezna 2020 od 6.00 do dne 24.
bøezna 2020 se zakazuje prodej ubytovacích služeb,
s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách,í, ve školských ubytovacích zaøízeních, ubytovacích služeb cizincùm do doby opuštìní území ÈR
a cizincùm s pracovním povolením na území ÈR;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod. do
dne 24. bøezna 2020 se zakazuje provoz autoškol;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod. do
dne 24. bøezna 2020 se zakazuje provoz taxislužby,
s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob
s oprávnìním øidièe taxislužby;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod. do
dne 24. bøezna 2020 v se zakazuje provoz v provozovnách samoobslužných prádelen a èistíren;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod.
do dne 24. bøezna 2020 se zakazuje pøítomnost veøejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobkù
a hobby marketù;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod. do
dne 24. bøezna 2020 se zakazuje pøítomnost veøejnosti v provozovnách poskytovatelù služeb – vnitøní
i venkovní sportovištì;
s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 6:00 hod. do
dne 24. bøezna 2020 se pozastavuje platnost naøízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich urèené úseky užít za
cenu sjednanou v souladu s cenovými pøedpisy;
k 16. bøeznu 2020, 00.00 hod. se ruší pùvodní povolení pøítomnosti veøejnosti v prodejnách výpoèetní
a telekomunikaèní techniky, audio a video pøijímaèù,
spotøební elektroniky, pøístrojù a dalších výrobkù pro
domácnosti;
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se naøizuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zamìstnancù, jejichž pracovnì právní vztah vznikne ode dne
vyhlášení tohoto opatøení, nahradit èestným prohlášením
— zdravotní prùkaz podle § 19 odst. 2 zák.
è. 258/2000 Sb., ochranì veøejného zdraví
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
— posouzení zdravotní zpùsobilosti osoby ucházející se o zamìstnání dle zákona è.373/2011 Sb.
o specifických zdravotních službách, ve znìní pozdìjších pøedpisù
nouzového stavu, za pøedpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatøení platné
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se naøizuje, že se nemusí u zabalených potravin dodržovat
další požadavky pro uvádìní na trh stanovené provádìcím právním pøedpisem
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se naøizuje, že prodej nebaleného peèiva se povoluje pouze za
splnìní tìchto podmínek:
— je zajištìno, že v místì odbìru peèiva nedochází
ke shlukování osob,
— prodejní místo je vybaveno pomùckami os. hygieny
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. byl pozastaven prodej jízdních dokladù prùvodèími ve vlacích
Èeských drah, cestující bez jízdních dokladù budou
vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou,
a pokud to nebude možné, budou cestující pøepraveni
i bez jízdního dokladu;
od 20. bøezna 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem
osobám pøítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin,hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží v èase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod.
s výjimkou osob starších 65 let vìku a jejich nezbytného doprovodu, držitelù prùkazu ZTP/P starších
50 let a jejich nezbytného doprovodu a majitelù a zamìstnancù provozovatele prodejny nebo osob v obdobném pomìru;
všem provozovatelùm maloobchodních prodejen se
doporuèuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po
každém použití a kliky nebo madla dveøí alespoò jednou za hodinu;

Opatøení v oblasti školní
docházky a vzdìlávacích akcí
•

•
•

•

od 13. bøezna 2020 byla zakázána osobní pøítomnost
žákù na základním, støedním a vyšším odborném
vzdìlávání ve školách a školských zaøízeních a na
hromadných formách výuky a zkoušek pøi studiu na
vysoké škole a akcích poøádaných tìmito školami;
osobní pøítomnost na klinické a praktické výuce
a praxi vysokoškolákù je nadále povolena;
zakázána je ke stejnému datu rovnìž osobní pøítomnost žákù na základním umìleckém vzdìlávání v základní umìlecké škole a jazykovém vzdìlávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a pøi
akcích poøádaných tìmito školami;
k 13. bøeznu 2020 je zakázána také osobní pøítomnost osob na vzdìlávání v jednoletých kurzech cizích
jazykù s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdìlávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazykù s denní výukou podle zákona
o státní sociální podpoøe;

•

•

zakázána je rovnìž osobní pøítomnost dìtí, žákù
a studentù a jiných úèastníkù na zájmovém vzdìlávání ve školských zaøízeních pro zájmové vzdìlávání
a na soutìžích a pøehlídkách organizovaných pro
dìti, žáky a studenty škol a školských zaøízení.
Vláda naøídila krajským hejtmanùm a primátorovi
hlavního mìsta Prahy, že musí v pøípadì potøeby zajistit školské zaøízení, které bude peèovat o dìti ve vìku
od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako
zamìstnanci bezpeènostních sborù, obecní policie, poskytovatelù zdravotních služeb, orgánù ochrany veøejného zdraví a pøíslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky urèené
školy nebo školského zaøízení, pøièemž v každé takové
skupinì mùže být nanejvýš 15 dìtí.

Opatøení v dopravì
•

•
•

•

•
•
•

s úèinností od 14. bøezna 2020 00.00 hodin je zakázáno všem dopravcùm v mezinárodní silnièní osobní dopravì zajišśované vozidly s obsaditelností nad 9 osob
pøepravovat cestující pøes hranice Èeské republiky;
od stejného data platí stejný zákaz i pro dopravce
v mezinárodní drážní osobní dopravì a pro dopravce
v pøeshranièní vnitrozemské vodní osobní dopravì;
v rámci obchodní letecké dopravy cestujících, pøi níž
je pøekraèována hranice Èeské republiky, mají dopravci zakázáno využívat jiná letištì než mezinárodní
veøejné letištì Václava Havla v Praze-Ruzyni;
tato opatøení neplatí pro návrat èeských obèanù
a cizincù s trvalým nebo pøechodným pobytem nad
90 dnù v Èeské republice do Èeské republiky, pro
dopravu prázdných autobusù, prázdných vlakových
souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpìt do
ÈR nebo zpìt mimo ÈR;
výjimku z tohoto opatøení mùže udìlit ministr dopravy;
až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionù nad 7,5
tuny na èeských silnicích a dálnicích v nedìli a ve
státní svátky;
všem provozovatelùm veøejné dopravy se doporuèuje
dezinfikovat místa, kterých se lidé èasto dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveøí, držadla, opìrky
sedadel), pøinejmenším po každé jízdì.

•

v režimu legislativní nouze vláda pøipravila návrh mimoøádného zákona, který po dobu trvání nouzového
stavu upravuje zák. o nemocensk. pojištìní, a to tak, že
— prodlužuje dobu vyplácení ošetøovného na dobu
trvání mimoøádného opatøení vlády o zákazu školní docházky,
— mìní maximální vìkovou hranici pro pøiznání nároku na ošetøovné tak, že se bude novì týkat dìtí
mladších 13 let,
— rozšiøuje vyplácení ošetøovného i na péèi o zdravotnì hendikepované osoby ve spoleèné domácnosti, a to bez vìkového omezení, pokud došlo k
uzavøení zaøízení urèeného pro péèi o nì
— pøièemž ošetøovné mùže být vyplaceno i zpìtnì;
• Stát vyplatí finanèní pøíspìvek za ušlý výdìlek – ošetøovné – pro osoby samostatnì výdìleènì èinné, které
po zavedení mimoøádného opatøení vlády peèují o
dìti 6 až 13 let za podmínky, že druhý èlen rodiny
již neèerpá ošetøovné, a to 424 korun za den, tedy
necelých 14 000 korun za mìsíc

Opatøení v oblasti zdravotnictví
•

•

Opatøení v sociální oblasti
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti
s výskytem epidemie koronaviru SARS CoV-2 byla
uložena pracovní povinnost studentùm v denní formì
studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech
vzdìlání zamìøených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálnì právní èinnost, charitní a sociální èinnost nebo v programu zamìøeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péèi, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péèe
v zaøízeních sociálních služeb;
konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat
v souèinnosti s hejtmany a primátorem hl. mìsta Prahy;
s platností od 16. bøezna 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelùm sociálních služeb,
kteøí provozují denní stacionáø, naøizuje pozastavit
èinnost tìchto zaøízení; v nezbytnì nutných pøípadech
a nezbytnì nutné míøe musí klientùm zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí jiné vhodné sociální služby;
osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby registovanými poskytovateli sociálních služeb, mají po
dobu trvání nouzového stavu naøízen zákaz vycházet
mimo objekt èi areál zaøízení, v nìmž jsou tyto sociální služby (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem) poskytovány;
od 18. bøezna se naøizuje registrovaným poskytovatelùm sociálních služeb podle zákona o sociálních
služeb (centra denních služeb, týdenní stacionáøe,
nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež, sociálnì
aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálnì terapeutické dílny) pøerušit poskytování tìchto služeb po dobu trvání nouzového stavu;
poskytovatelùm sociálních služeb se naøizuje pøerušit poskytování sociálních služeb na základì uzavøené
smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona è. 108/2006
Sb., o sociálních službách, a zároveò pøerušit poskytovat služby v režimu individuálního plánování, a to po
dobu trvání nouzového stavu;
poskytovatelùm sociálních služeb se naøizuje poskytnout služby v nezbytné míøe s cílem zajištìní ochrany
života a zdraví osob;
hejtmanùm a primátorovi hl. mìsta Prahy se naøizuje
zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popøípadì poskytování jiné formy péèe v nezbytnì nutné míøe,
a to pouze v pøípadech bezprostøedního ohrožení života a zdraví uživatelù sociální služby, a to ve spolupráci
s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skuteèný pobyt;
osobám starším 70 let se doporuèuje nevycházet po
dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštìvy zdravotnického zaøízení za úèelem
zajištìní neodkladné zdravotní péèe;
starostùm obcí se naøizuje povinnost zajistit osobám
starším 70 let pomoc pøi zvládání základních životních potøeb, vèetnì nákupù potravin a lékù;
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s úèinností od 16. bøezna 2020, 00:00 hodin se zakazuje všem zamìstnancùm, kteøí vykonávají zdravotnické povolání podle zákona è. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpùsobilosti
a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe, zubního lékaøe a farmaceuta, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a podle zákona è. 96/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpùsobilosti
k výkonu nelékaøských zdravotnických povolání
a k výkonu èinností souvisejících s poskytováním zdravotní péèe a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o nelékaøských zdravotnických povoláních), ve
znìní pozdìjších pøedpisù, èerpání dovolené po dobu
nouzového stavu;
k zajištìní poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištìní èinnosti orgánù
ochrany veøejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu byla uložena pracovní povinnost žákùm
a studentùm pátého a šestého roèníku prezenèního
studia všeobecného lékaøství lékaøských fakult veøejných vysokých škol a posledních roèníkù denní nebo
prezenèní formy studijních programù èi oborù vzdìlání pøipravující na profesi všeobecné sestry, dìtské
sestry, zdravotnického záchranáøe, asistenta ochrany
a podpory veøejného zdraví a praktické sestry;
poskytovatelé akutnní lùžkové péèe mají naøízeno
omezit plánované operaèní výkony na ty výkony, které nesnesou odkladu, aby maximum kapacit mìli vyèlenìno pro pøípadné pacienty s nemocí COVID-19;
s platností od 16. bøezna 2020, 00.00 hod. se naøizuje, že není u zamìstnancù potøeba provádìt periodické lékaøské prohlídky ve smyslu ustanovení
§ 11 vyhlášky è. 79/2013 Sb., o provedení nìkterých
ustanovení zákona è. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znìní pozdìjších pøedpisù;
od 17. bøezna platí naøízení vlády o zákazu distribuce
léèiv v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2,
kterým se zakazuje u všech registrovaných léèivých
pøípravkù, které jsou urèeny pro trh na území Èeské
republiky, jejich následný vývoz do èlenských státù
Evropské unie a vývoz do zemí mimo Evropskou unii;
s úèinností od 18. bøezna 2020 se všem poskytovatelùm zdravotních služeb lùžkové péèe a všem zaøízením sociálních služeb v pobytové formì a všem
odlehèovacím sociálním službám v pobytové formì
naøizuje zákaz návštìv pacientù a klientù, s výjimkou
— nezletilých pacientù a nezletilých uživatelù sociálních služeb,
— pacientù a uživatelù sociálních služeb s omezenou
svéprávností,
— pacientù v hospicích a dalších pacientù a uživatelù sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléèitelného onemocnìní.
s úèinností od 19. bøezna 2020 se zakazuje všem
poskytovatelùm zdravotních služeb poskytujících
lázeòskou léèebnì rehabilitaèní péèi pøijímat nové
pacienty za úèelem poskytování lázeòské léèebnì rehabilitaèní péèe;
všechna zaøízení akutní lùžkové péèe v Èeské republice mají povinnost vyèlenit kapacitu lùžek pro
pacienty s nemocí COVID-19 vèetnì zabezpeèení nezbytného personálu a zajištìní odpovídajících bezpeènostních podmínek.

Omezení v oblasti èinnosti úøadù
•

s úèinností ode dne 16. bøezna 2020 od 00:00 hod.
do dne 24. bøezna 2020 do 6:00 hod. se ukládá orgánùm veøejné moci a správním orgánùm, aby v rámci
všech svých pracovišś zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spoèívající v:
— omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmíneènì kontinuálnì zajišśován, a to zejména k zajištìní chodu
veøejné správy a služeb veøejné správy v nezbytnì
nutném rozsahu a plnìní úkolù vlády Èeské republiky smìøujících k dosažení cílù nouzového stavu;
ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatøení nutná k ochranì zdraví státních zamìstnancù, zamìstnancù a dalších
úøedních osob (dále jen „zamìstnanci“),
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—

omezení osobního kontaktu zamìstnancù s adresáty veøejné správy (s žadateli, s jinými úèastníky
správních øízení) a dalšími externími osobami (dále
jen „klienti/veøejnost“) na nezbytnì nutnou úroveò
— omezení rozsahu úøedních hodin orgánù na pondìlí a støedu v maximálním rozsahu tøí hodin
v daném dni; o zmìnì úøedních hodin orgány
vhodným zpùsobem informují a zveøejní je na
svých úøedních deskách,
— zajišśování chodu jednotlivých útvarù orgánu vždy
nejnižším možným poètem zamìstnancù pøítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro
èinnost správního orgánu,
— zajištìní èinnosti orgánu tak, aby pøípadné karanténní opatøení vùèi èásti zamìstnancù neohrozilo
akceschopnost orgánu (napø. støídání oddìlených
skupin zamìstnancù orgánu, práce na dálku).
• omezení kontaktù se provede zejména takto:
— omezením èi pozastavením výkonu pøíslušných
agend, které nespadají pod vymezení podle bodu
I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil
opatøení k ochranì zdraví zamìstnancù,
— nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým èi telefonickým kontaktem ve všech
pøípadech, kdy je to možné, a to vèetnì kontaktu
s ostatními zamìstnanci,
— pøíjmem veškerých dokumentù od klientù/veøejnosti pouze prostøednictvím pracovištì podatelny,
jsou-li zøízeny; vždy, kdy je to možné, se upøednostní elektronická komunikace,
— dochází-li ke kontaktùm se zamìstnanci jiných
orgánù a institucí, pøijetím opatøení zabraòujících
pøímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatøení,
— výše uvedená opatøení se pøimìøenì použijí i pro
vnitøní styk zamìstnancù v rámci orgánu;

Opatøení v oblasti daní
a podpory zamìstnavatelù

Ministerstvo financí vydalo naøízení, které umožní
plošné prominutí pøíslušenství danì a poplatkù;
• v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daòového øádu byl
vydán tzv. generální pardon ministrynì financí, kterým dojde k prominutí pøíslušenství danì a správních
poplatkù;
— prominutí pokuty za opoždìné tvrzení danì ve
všech pøípadech, kde došlo na žádost daòového
subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo poseèkání úhrady danì z dùvodù souvisejících s koronavirem,
— prominutí pøíslušenství danì z pøíjmù tak, aby byla
zajištìna tolerance pozdního podání daòových pøiznání a úhrady danì až do 1. èervence 2020,
— prominutí pokut za opoždìné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kè, které vznikly mezi
1. bøeznem a 31. èervencem 2020,
— prominutí správního poplatku za podání žádosti
o poseèkání nebo splátkování danì, žádosti o pro-

•
•

•

•
•

•

•

•
•

minutí úroku z prodlení, resp. z poseèkané èástky,
a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošnì pro žádosti podané mezi
dnem úèinnosti generálního pardonu a 31. èervencem 2020,
Ministerstvo financí rovnìž rozhodlo o úpravì metodiky;
ze strany Generálního finanèního øeditelství dojde
k vydání metodického pokynu zohledòujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z poseèkané èástky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z dùvodù souvisejících s mimoøádnou
událostí zpùsobenou šíøením viru SARS-CoV-2;
— metodicky øízené úøady budou vedeny k uplatòování maximální vstøícnosti a tolerance ve vztahu
k daòovým subjektùm a jejich individuální situaci,
a to zejména tam, kde jde o vynucování plnìní povinností a ukládání sankcí umožòujících správní
uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty
za nesplnìní oznamovací povinnosti atd.)
podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:
— možnost požádat o poseèkání úhrady danì
— možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daò zálohovat
— možnost požádat o prominutí úrokù a pokut za nepodání kontrolního hlášení
— možnost požádat o prodloužení lhùty pro podání
daòového tvrzení (a tím i úhrady danì)
Ministerstvo financí poèítá s tøímìsíèní tolerancí pro
podnikatele spadající do tøetí a ètvrté vlny elektronické evidence tržeb úèinné od 1. kvìtna;
Finanèní a Celní správa bude pøi kontrolní èinnosti od
1. kvìtna po dobu 3 mìsícù postupovat s maximální
tolerancí a plnit pouze poradní funkci;
— fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotèení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí,
pokud se nebyli schopni pøipravit vèas na vznik
evidenèní povinnost;
Ministerstvo financí sdìluje, že v souladu s usnesením vlády Èeské republiky ze dne 15. bøezna 2020
o pøijetí krizového opatøení mohou banky vèetnì stavebních spoøitelen, pojišśovny, obchodníci s cennými
papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní
zprostøedkovatelé finanèních služeb nadále obsluhovat klienty;
— Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit
provozní dobu svých poboèek, obchodních míst
a provozoven.
Ministerstvo financí dále sdìluje, že daòoví poradci, úèetní a auditoøi mohou poskytovat klientùm své
služby i bìhem nouzového stavu.
na podporu podnikatelù a k eliminaci dopadù epidemie koronaviru na zamìstnavatele a OSVÈ zøídilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu ve spolupráce s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou úvìrový
program COVID;
— podmínky programu zveøejnila Èeskomoravská
záruèní a rozvojová banka;

Nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nové webové stránky týkající se onemocnìní koronavirem https://koronavirus.mzcr.cz/. Veøejnost zde najde všechny
dùležité kontakty, doporuèení, postupy, informace pro zdravotníky, zamìstnance a zamìstnavatele, vydaná opatøení a doporuèení, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve svìtì a pøehled státù s vysokým rizikem pøenosu
nákazy a potøebné materiály ke stažení.
Zdroje informací, které bychom mohli potøebovat v souèasné dobì:
• https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru
• Úøad vlády: www.vlada.cz
• Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz - zdraví a hygiena
• Státní zdravotní ústav: www.szu.cz - zdraví a hygiena
• Ministerstvo zahranièních vìcí: www.mzv.cz - zahranièní cesty
• Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - doprava
• Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz - bezpeènost, hranice a pobyt
• Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - danì a další finance
• Ministerstvo práce a sociálních vìcí: www.mpsv.cz - pracovnìprávní
oblast, sociální pojištìní a sociální dávky
• Èeská správa sociálního zabezpeèení: www.cssz.cz - sociální pojištìní
• Min. školství, mládeže a tìlovýchovy: www.msmt.cz - vzdìlávání a sport
• Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy
• Èeskomor. záruèní a rozvoj. banka: www.cmrzb.cz - podpùrné programy
• Èeská obchodní inspekce: www.coi.cz - spotøebitelé
• Informaèní server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus
- nejèastìjší otázky a odpovìdi
Informaèní linky:
• 1212 - speciální linka ke koronaviru
• Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
• Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava
• Ministerstvo zahr. vìcí: 224 183200, 224 183 100 - zahranièní cesty
• Ministerstvo prùm. a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci
• Min. vnitra: 739 608 533 - bezpeènost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
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•

vzhledem k velkému zájmu podnikatelù o program
COVID vypsalo MInisterstvo prùmyslu a obchodu
podpùrný úvìrový program COVID2, který žadatelùm
umožní èerpat státem zaruèený a dotovaný úvìr i od
komerèních bank za obdobnch podmínek jako v pøípadì programu COVID;
• Ministerstvo zahranièních vìcí vyhlásilo nouzový balíèek naléhavé pomoci pro èeské vývozce na zahranièních trzích;
• byl schválen cílený program podpory zamìstnanosti,
který bude kompenzovat mzdové náklady èi jejich
èásti formou náhrad mezd nebo platù náležejících
zamìstnancùm za dobu pøekážek v práci vyvolaných
karanténou èi mimoøádnými opatøeními souvisejícími se šíøením nemoci COVID-19;
— z programu lze hradit pøíspìvek na náhradu uznatelných nákladù zamìstnavatelù vzniklých po
1. bøeznu 2020,
— zamìstnanci, kterým byla naøízena karanténa, budou po celou dobu její platnosti pobírat 60 procent
mzdy a stát zamìstnavatelùm uhradí mzdové náklady v plné výši;
— zamìstnanci, kterým vznikla pøekážka v práci
na stranì zamìstnavatele z dùvodu naøízeného
uzavøení èi omezení provozu v dùsledku vládou
naøízených krizových opatøení, budou pobírat
100 procent mzdy a státu zamìstnavatelùm uhradí 80 procent mzdových nákladù.

Opatøení v oblasti
zajišśování bezpeènosti
•

Opatøení v oblasti vìzeòské služby
•

CH YŠECKO

s úèinností od 14. bøezna 2020 id 00.00 hodin jsou
po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštìvy obvinìných ve vazební vìznici, odsouzených ve výkonu trestu ve vìznicích a chovancù v ústavech pro
výkon zabezpeèovací detence.

Zaøazení koronaviru
na seznam nakažlivých nemocí
•
•

•

vláda schválila novelu naøízení vlády, kterým se pro
úèely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za
nakažlivé lids
ké nemoci, nakažlivé nemoci zvíøat, nakažlivé nemoci rostlin a škùdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl novì doplnìn
koronavirus SARS-CoV-2;
to znamená, že úmyslné šíøení nového koronaviru
bude novì trestným èinem.

Nabídka pomoci

Sociální služby Mìsta Milevska nabízí na dobu nezbytnì
nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, zabezpeèení základních životních potøeb obèanùm starším
65 let a obèanùm zdravotnì handicapovaným, kteøí mají
trvalé bydlištì nebo se pøechodnì nacházejí na území ORP
Milevsko. Jedná se zejména o nákup základních potravin,
hygienických potøeb a lékù.
Pokyny k objednání:
• Objednání nákupu i obìdù den pøedem do 11:00 hod.,
a to pouze telefonicky na tel. èísle: 702 133 122.
• Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro bìžnou
spotøebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Jedná se o nákupy potøebné k zajištìní nouzového pøežití. Cena nákupu max.
do výše 500,- Kè. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobkù.
• Nákupy budou provádìny pouze v obchodech Penny
Market a Albert Milevsko (z hygienických dùvodù bude
nákup vložen do tašek zakoupených pøímo v obchodì).
• Obìdy budou zajištìny pouze z kuchynì ze Støední odborné školy a uèilištì Milevsko do jídlonosièù organizace. Obyvatelé Milevska mohou využít i možnost objednání stravy prostøednictvím Jídlo Go (telefonní èíslo
770 171 717, www.jidlogo.cz).
• Platby za nákup a obìdy budou vyúètovávány pøi pøevzetí.
Více informací bude poskytnuto na tel. èísle 702 133 122.
S klienty, kterým byla naøízena karanténa, budou podmínky individuálnì domluveny po telefonu.
Sociální služby Mìsta Milevska
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s úèinností ode dne 18. bøezna 2020 od 00:00 hodin
po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje pøíslušníkùm bezpeènostních sborù vykonávat jinou výdìleènou èinnost, kterou vykonávají podle zákona o služebním pomìru pøíslušníkù bezpeènostních sborù.
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