
  19.3.2020 

SHRNUTÍ - Nebezpečná nákaza COVID-19 v České republice 

• Od čtvrtka 12. března 2020 na dobu minimálně 30 dnů vláda vyhlašuje 
nouzový stav pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru SARS CoV2  .   

• Od soboty 14. března 2020 se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen 
potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických 
prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími 
vzdálenými prostředky. 

• Od pondělí 16. března 2020 je zakázán volný pohyb osob na území České 
republiky s výjimkou cest do zaměstnání, na nákup potravin, do zdravotnických 
zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 

• Pohostinství Žimutice stále na objednávku vaří a obědy dováží, jako dříve. 
• Od čtvrtka 19. března 2020 je na veřejnosti zakázán pohyb bez zakrytého 

obličeje rouškou. Z důvodu nedostatku roušek je možné zakrývat si ústa a nos 
náhradním způsobem jako jsou šátky, šály anebo roušky ušité vlastními silami.  
 

Doporučení obce: 
V našich obcích zatím nevíme o nikom s onemocněním Covid-19 a tento stav je 
potřeba nadále udržet. Toho lze dosáhnout, pokud se nenakazíme od jiného 
člověka. Kdo nikam nemusí, zůstane doma. Důsledně tedy rozmýšlejte, s kým 
se setkáte a zda Vám nehrozí nebezpečí nákazy. Při setkání s jinou osobou vždy 
používejte roušky a k nikomu, kdo nemá roušku, se nepřibližujte na vzdálenost 
menší než 2 metry. Toto není panika, ale opatrnost, která je zcela na místě. 
Musíme být doma a naše cesty by měly vést do práce, na nezbytný nákup, 
v nutných případech k lékaři a pak hned domů. Na procházky chodit můžeme, 
ale ne hromadně. Ze vzduchu ve volné přírodě, bez lidí, nám nic nehrozí. 

• Roušky nelze zatím sehnat a tak kdo umí šít, může si roušky pro sebe a 
třeba i další spoluobčany vyrobit z látky. Obec roušky má objednané a 
intenzivně se je snažíme dostat. Zatím marně. 

• Sledujte televizi – zde jsou prakticky 24-hodin denně vždy aktuální zprávy a 
veškerá doporučení od vlády a státu. Obec přesnější informace mít 
nemůže. 

• Pokud by naši senioři potřebovali výpomoc od obce (např. léky a 
potraviny), kontaktujte starostu tel. 723 905 587, nebo místostarostku 
725 032 658. Pokud to bude v našich silách, pokusíme se zajistit nutné 
nákupy nebo léky z lékárny. 

• Bezplatná linka informace pro seniory -  800 203 210 (8:00 – 17:00) 

• Senioři, kteří si přebírají důchod od pošťačky, musí mít roušku a vlastní 
propisku, jinak jim nebude důchod vydán – nařízení pošty 

 

  Hodně trpělivosti a přečkejme ve zdraví tuto nelehkou dobu 
      Josef Drn, starosta 


