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Vážení spoluobčané, milí sousedé! 

Jak víte, vláda s platností od půlnoci z neděle na pondělí omezila volný pohyb lidí na celém území 

České republiky 

 

VĚNUJTE, PROSÍME POZORNOST, OPATŘENÍM V 

ŽABOVŘESKÁCH: 

 

•   Otevírací doba obecního úřadu v Žabovřeskách pro veřejnost je: 

o Pondělí od 8 do 11 hodin 

o Středa od 8 do 11 hodin 

o Prosíme občany, aby návštěvy úřadu omezili na nezbytné minimum. 

Preferujeme elektronickou komunikaci na e-mail: obec@zabovreskyno.cz 

 

• Od 16. 3. jsou uzavřena všechna dětská hřiště. Prosíme všechny, především rodiče 

dětí, skutečně tento zákaz dodržujte a děti na sportoviště a hřiště nepouštějte. 

 

• Onemocnění COVID-19 podle statistik nejvíce ohrožuje starší a nemocí oslabené občany. Ti 

jsou často nuceni v době šíření infekce riskovat návštěvu míst s velkým počtem osob, jako 

jsou nemocnice nebo obchody. 

Obec proto nabízí všem žabovřeským seniorům, kteří se cítí současnou situací ohroženi, aby 

se ozvali na telefonní číslo obecního úřadu: 416 863 004, 733 376 278 nebo 730 676 385 

který jim rád zprostředkuje nákup, případně vyzvednutí léků z lékárny, aj.  

 

• V brzké době bude na autobusové zastávce, obecním úřadě, aj., umístěn dávkovač 

s dezinfekčním gelem. Dezinfekční gel v současné době nelze koupit, všechny zásoby jsou 

vyprodané. Ani naše zásoby nejsou bezedné, prosím tedy všechny o použití jen takového 

množství, které je k dezinfekci rukou potřeba. 

 

• Budeme vás pravidelně informovat prostřednictvím webů, vývěsek i oficiální facebookové 

stránky obce. Připomínáme, že na webu obce se můžete také přihlásit k odběru všech 

novinek do vašich telefonních přístrojů či e-mailu.  

  
!!! ZACHOVEJTE KLID, JEDNEJTE S ROZVAHOU A DBEJTE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY !!! 
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Od dnešního dne, byla vyhlášena vládou ČR karanténa na celé území ČR. Znamená to, že od 

pondělí 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 je omezen volný pohyb po veřejnosti, je povolena pouze 

cesta do zaměstnání nebo nutná cesta za rodinnou, návštěva lékaře či obstarání základních 

životních potřeb. Pro zamezení šíření a případné nákazy koronavirem COVID-19 je naprosto 

nutné dodržovat veškeré nařízení vlády ČR. Pro další informace sledujte ověřené média 

(televize, internet, noviny či rádio), web Ministerstva zdravotnictví (mzcr.cz), Vlády České 

republiky (vlada.cz) a web Státního zdravotního ústavu (szu.cz). Více informací také 

naleznete na webových stránkách obce https://zabovreskyno.cz. 

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONECMOCNĚNÍ KORONAVIREM 

(COVID19) 

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS 

✓ Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou 

pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického 

zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku. 

 
✓ Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama, 

 
✓ Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce. 

 
✓ Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce. 

 
✓ Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při 

kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li 

kapesník, použijte předloktí. 
 

✓ Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte 

svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky 

onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s 

nemocných koronavirem. 
 

✓ Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky 

jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní 

osoby. 
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