PRAKTICKÉ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA
ČELÁKOVIC K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dostávají se vám do rukou praktické informace
k onemocnění COVID-19, které výrazně ovlivňuje život
nejen v našem městě, ale de facto na celém světě.

Označení COVID-19 představuje koronavirus, který způsobuje onemocnění s
různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení,
kašel, dýchací potíže, teploty. Ale také závažnější onemocnění, jako je
dýchací onemocnění zvané též těžký akutní respirační syndrom (SARS) či
infekci MERS. Nový typ koronaviru SARS CoV-2 se objevil poprvé v čínské
provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UVÁDÍ DOPORUČENÍ,
JAK JE MOŽNÉ SNÍŽIT RIZIKO NÁKAZY:

PRAVIDLO

RUCE

Pravidelně si myjte ruce
teplou vodou a mýdlem
nebo používejte dezinfekci

ROUŠKY

Při pohybu v uzavřených
prostorách s vyšší
koncentrací osob je
nejúčinnější prevencí
nosit roušku

ROZESTUPY

Dodržujte bezpečné
rozestupy alespoň 2 metry
od ostatních osob

Otírejte dezinfekčními
ubrousky také vlastní
předměty (např.
mobilní telefon)

Kašlete a kýchejte
do kapesníku či
rukávu

Eliminujte
kontakt
s nemocnými
lidmi

Pokud se necítíte
dobře, zůstaňte
doma

Sledujte aktuální
informace na
ověřených webech

Necestujte do
zasažených
lokalit

Používejte
jednorázové
kapesníky
a poté je vyhoďte

Řiďte se
doporučením
příslušných úřadů
a vlády ČR

INFORMAČNÍ LINKY

1221

Bezplatná informační linka ke koronaviru
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19
hod. a o víkendu od 9 do 16.30 hod.

Státní zdravotní ústav

724 810 106 / 725 191 367 / 725 191 370
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

736 521 357 / 771 137 070

PRAKTICKÉ RADY PRO VÁS
● Neshromažďujte se na veřejných prostranstvích a omezte na nich pohyb na nejnutnější případy,
chraňte se rouškou, respirátorem, šátkem či šálou, dodržujte přísná hygienická pravidla

● V obchodech jednejte rychle a promyšleně, noste roušky, pomůže i nošení jednorázových rukavic,
udržujte rozestupy alespoň 2 metry, omezte dotyky zboží, preferujte bezhotovostní platby

● V lékárnách navíc čekejte ve frontách, pokud možno venku v rozestupech alespoň 2 metry,

preferujte bezkontaktní předání e-Receptu a při kontaktu s lékárníkem se vyhýbejte dotýkání pultu

● V případě zdravotních potíží vašemu lékaři nejprve zavolejte, nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny
● Nepanikařte, zachovejte klid, buďte k sobě navzájem ohleduplní

JAKÉ SLUŽBY MĚSTO NABÍZÍ?

NÁKUP POTRAVIN
A VYZVEDNUTÍ
LÉKŮ
Zajišťuje:
Pečovatelská služba na 723 725 988,
a to každý den od 8 do 16 hod.
Určeno pro:
Pro osoby v nařízené karanténě či izolaci,
starší 65 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P
v pracovní dny v čase od 8 do 16 hod.
Podmínky: Službu nákupu potravin či
vyzvednutí léků je možné objednat den
předem nejpozději do 18 hod. Nákup potravin
je omezen maximální částkou 1000 Kč/den.
Uskutečněný hovor je považován za závaznou
objednávku. Pro objednávku je vyžadováno
jméno a příjmení, adresa doručení, případně
termín ukončení karantény.
www.pscelakovice.cz

AKTUÁLNÍ
INFORMACE O VÝVOJI
EPIDEMICKÉ SITUACE
VE MĚSTĚ
Webové stránky města:
https://www.celakovice.cz/cs/informace/
krizove-rizeni/opatreni-mesta-covid-19podzim-2020.html
Aplikace Mobilní rozhlas:
https://celakovice.mobilnirozhlas.cz/
Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné
a známé babiček a dědečků, aby jim, pokud
je to možné, byli nápomocni s instalací
aplikace Mobilní rozhlas do jejich telefonu.
Stanou se součástí databáze adresátů,
kterým jsou rozesílány důležité informace
týkající se života ve městě.
Oficiální profil města na facebooku:
Město Čelákovice

JAK COVID-19 OVLIVŇUJE ŽIVOT VE MĚSTĚ?
NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLATÍ
ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB S VÝJIMKAMI!
● Mezi nakažlivé lidské nemoci byl doplněn
koronavirus SARS CoV-2. Pro účely trestního zákoníku
je jeho úmyslné šíření nově trestním činem.

● Uzavřena jsou všechna vnitřní sportoviště
(tělocvičny, sportovní hala, Městský bazén,
Městská sauna).

OD 5. ŘÍJNA 2020 00.00 HOD. PLATÍ NA CELÉM
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NOUZOVÝ STAV.
Všechna opatření k ochraně obyvatel města platí
do jejich odvolání. Nouzový stav výrazně ovlivňuje
život ve městě:

● Je omezen počet osob na sběrném dvoře směsného
a separačního komunálního odpadu a na sběrném
místě.

● Je omezen provoz základních škol a základní
umělecké školy – distanční výuka.

● Většina akcí organizovaných městem Čelákovice
a jeho příspěvkovými organizacemi je bez náhrady
zrušena nejméně do 1. ledna 2021.

● Zcela přerušen je provoz Městského domu dětí
a mládeže, Kulturního domu, Městského muzea
a Městské knihovny

● Omezena je nabídka fakultativních služeb (masáže,
pedikúra) Pečovatelské služby, jsou zde zakázány
návštěvy klientů v domech s pečovatelskou službou.

● Úřední hodiny Městského úřadu Čelákovice jsou
v omezeném režimu v pondělí od 8 do 13 hod. a ve
středu od 12 do 17 hod.

● Zakázány jsou sobotní Polabské farmářské trhy
na náměstí.

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. V NÁVAZNOSTI NA VÝVOJ EPIDEMICKÉ SITUACE V ČESKÉ
REPUBLICE PŘIJÍMÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATEL MĚSTA KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA ČELÁKOVIC, V JEHOŽ ČELE
JE STAROSTA MĚSTA ČELÁKOVIC JOSEF PÁTEK.

Autoři textů: Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
zpracováno s využitím podkladů na https://koronavirus.mzcr.cz
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