Vážení občané Bohuňova,
obracíme se na Vás v této pro nás všechny těžké chvíli a žádáme Vás o věnování maximální pozornosti všem
opatřením proti šíření koronaviru SARS CoV-2 nařízeným naší vládou a dalšími institucemi. Nepodléhejte
panice, většina opatření je opatřeními preventivními, které mají chránit naše zdraví, přesto a nebo právě proto je
nutné se chovat zodpovědně.
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro
území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin 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 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zákázán volný pohyb osob na území České
republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Stále si tedy můžeme dojít na nákup či k lékaři (pokud je to nezbytně nutné), stejně tak můžeme i do práce.
Dále uvádíme seznam výjimek, na které se karanténní omezení pohybu nevztahuje:
1. Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo nebo jiné obdobné činnosti.
2. Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými.
3. Cesty nezbytně nutné k obstarání základních životních potřeb: například nákup potravin, léků a
zdravotních prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata. To vše včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využívání nezbytných bankovních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.
4. Cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle bodu C pro jinou osobu.
5. Cesty do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a
zařízení veterinární péče.
6. Cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých.
7. Výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti,
duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání
základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby.
8. Cesta zpět do místa svého bydliště.
Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých
školách.
Od 13. března 2020 od 12.00 se povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí nově vztahuje
na 15 rizikových zemí.
Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy: Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo,
Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko,
Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez trvalého či
přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
Od 16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným pobytem v délce
nad 90 dní zakazuje vycestovat z České republiky.
Blíže k přijatým opatřením viz:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019ncov-179250/

