
 

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. Nařízení se již nevtahuje na děti do dvou let 
věku a na řidiče, kteří jedou v autě sami. 

2. Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti je prodlouženo a bude platit 
nejméně do 11. dubna 2020 do 6:00 hodin ráno.  

3. Do 11. dubna se prodlužuje i zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
v provozovnách. Výjimkou jsou například prodejny potravin, lékáren a drogerií…  

4. Zítra 3. dubna bude probíhat v sídle Informačního centra Český Brod na náměstí 
Arnošta z Pardubic 1 distribuce dezinfekčních prostředků zdarma a to v čase od 
8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 hodin až do vyčerpání zásob, nejdéle však do 
18:00 hodin. Prostředky si může vyzvednout zástupce prodejny nebo služeb se 
sídlem v Českém Brodě, které fungují i v době vyhlášeného nouzového stavu. 
Podmínkou je objednání na lince 313 034 222 nebo emailem na 
dobrovolnici@cesbrod.cz . Opakuji: linka 313 034 222 nebo email 
dobrovolnici@cesbrod.cz. Dezinfekce je určena také osobám ve věku nad 65 let s 
trvalým bydlištěm v Českém Brodě. Těm bude rozlévána do vlastních nádob v 
množství 3 dl na osobu. Prosíme rodinné příslušníky a známé, aby seniorům 
dezinfekci dle možností vyzvedli.   

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

6. Tuto roznáškovou službu pro uvedené osoby lze využit i k výpůjčce knih 
z Městské knihovny. Objednávky na telefonu 720 443 332. Opakuji 720 443 332 

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

 
Děkujeme za pozornost.  
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