
 

Vážení občané, 
 
1. V době pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. 

Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které 
zachycují viry a chrání nos a ústa. 

2. Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti je prodlouženo a bude platit 
nejméně do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin ráno. Po dobu nouzového stavu je třeba 
omezit vycházky pouze na nejnutnější cesty do obchodů potravin, lékáren, do 
zaměstnání nebo za rodinou.  

3. Pokud jste v karanténě, buďte zodpovědní a dodržujte ji!  
4. Na veřejně dostupných místech se nyní pohybujte nejvýše ve skupinkách po dvou. 

Výjimku mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo ti, co vykonávají 
svá povolání či podnikatelskou činnost. Při kontaktu s ostatními osobami 
zachovávejte odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. 

5. Při nákupu v samoobsluhách je nutné používat jednorázové rukavice nebo jiné 
obdobné ochranné pomůcky jako jsou igelitové sáčky.  

6. Doporučujeme zvýšenou opatrnost a obezřetnost při koupi nebo změně 
nabízených zvýhodněných služeb jako jsou dodávky elektřiny, plynu nebo 
telefonních tarifů.  

7. Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších 
zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno 
i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. OSVČ bude ošetřovné 
vypláceno od 1. dubna zpětně.  

8. Senioři, osamělé nebo tělesně postižené osoby, nebo osoby v karanténě, o které 
se nemá kdo postarat, v případě potřeby zajištění nákupu neváhejte volat na 
mobilní telefon 736 675 756 nebo linku 313 034 222. Psát můžete i na email 
dobrovolnici@cesbrod.cz. Opakuji 736 675 756 nebo 313 034 222. Email 
dobrovolnici@cesbrod.cz. 

9. Tuto roznáškovou službu pro uvedené osoby lze využit i k výpůjčce knih z Městské 
knihovny. Objednávky na telefonu 720 443 332 nebo mail knihovna@knihovna-
cbrod.cz. Opakuji 720 443 332, email knihovna@knihovna-cbrod.cz. 

10. Sledujte naše webové stránky www.cesbrod.cz, kde vždy najdete nejaktuálnější 
informace.  

 
Děkujeme za pozornost.  

27. 3. 2020 
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