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Charita nabízí mimořádnou pomoc pro osamělé
seniory i osoby v nařízené izolaci a karanténě
Charita Zábřeh spustila systém služeb
pro osamělé seniory a osoby v nařízené
izolaci a karanténě. Díky zaměstnancům
a dobrovolníkům Charity bude zajištěn
nákup a roznos obědů, potravin a léků do
domácností seniorů. Právě senioři a lidé s
přidruženým onemocněním jsou jednou z
nejohroženějších skupin. Charita nyní nabízí dopomoc pro ty, kteří nikoho nemají a
které stávající nebezpečí koronavirové infekce odřízlo od světa i možností důstojného života.
I přes náročnou situaci způsobenou
platnými omezeními i kritickým nedostatkem ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků Charita kontinuálně pokračuje ve své činnosti, plní své poslání a
v první linii se stará o seniory, nemocné,
handicapované, umírající, osoby v nouzi
a krizi. Je připravena osamělým seniorům
zajistit dodávku teplé denní stravy, nákupy potravin a hygieny i vyzvednutí a dovážku léků.
Další informace zájemci najdou na

webu https://covid.charitazabreh.cz, objednávky této služby jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailu nakupy.seniori@
charitazabreh.cz a na tel: 732 730 527.
Obdobné služby bude Charita poskytovat i pro spoluobčany, kterým byla orgánem ochrany zdraví nařízena domácí karanténa či izolace pro podezření z nákazy
nebo kontaktu s nakaženým. Veškerá komunikace probíhá distančně, elektronicky
a bezkontaktně. Obědy se platí za odebraný měsíc zpětně na základě předloženého
vyúčtování, částka za vyzvednutí a dovážku léků nebo nákupu se platí bezhotovostním bankovním převodem po předání balíčku. Platba probíhá na speciální transparentní bankovní účet, kde si lze platbu
zkontrolovat. Pro dotazy k této službě lze
využít e-mail nakupy.karantena@charitazabreh.cz nebo tel: 732 730 527.
Všechny podrobnosti o těchto mimořádných službách nebo omezeních běžné
péče Charity jsou uvedeny na https://covid.charitazabreh.cz.
(red)

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
i když epidemie koronaviru ovlivnila
naše životy a zasáhla do našich plánů, je
třeba si připomínat, že naprostá většina
opatření má preventivní charakter. Cílem
rozhodnutí na vládní úrovni, vyhlášení
nouzového stavu a celé řady souvisejících
opatření je především zabránit dalšímu
šíření epidemie, izolovat ohniska nákazy. Vyzývám k dodržování všech opatření.
I v tak náročné době nás může povzbudit řada pozitivních skutečností. Lidé se
chovají zodpovědně, jak je vidět například na dodržování odstupové vzdálenosti či nošení roušek. V šití chybějících roušek a jejich distribuci se projevila šikovnost a ochota pomoci. Pomoc pro seniory
či lidi v domácí izolaci, která byla jedním
z prvních témat krizového řízení města,
zajišťuje Charita Zábřeh. Ve společnosti

vnímáme silné pocity sounáležitosti, solidarity a spoluzodpovědnosti za společné
dílo, překonání epidemie.
Vážení spoluobčané, vedle dodržování
všech nařízení a pravidel, o kterých vás
bude město Zábřeh vždy informovat, a to
hned několika médii, je důležitá také péče
o vaše fyzické a psychické zdraví. Být delší dobu v izolaci je náročné. Věřím, že si
poradíme i s touto výzvou; že bude možné
i tento čas, byť s omezenými možnostmi,
smysluplně využít. Mysleme zvláště na
lidi osamocené či na děti. Závěrem chci
poděkovat všem, kdo se v náročné době
nasazují. Prodavačkám v obchodech,
pracovníkům ve službách, IZS a ve zdravotnictví. Všem pracujícím. Děkuji také
občanům za dodržování opatření. Buďme
dobré mysli, náročnou situaci zvládneme.

Váš František John, starosta

Komunikace s občany

Pro krizovou komunikaci a sdílení aktuálních informací s občany město využívá a bude i nadále využívat všechny informační kanály, a to:
Mobilní rozhlas
Prostřednictvím služby radnice informuje o aktuálním dění pomocí různých
forem – SMS zprávami, e-maily, případně
zprávami do aplikace. Služba je poskytována občanům zdarma a aplikaci lze stáhnout pro Android i pro iOS. Registrace
lze online vyplňovat na https://muzabreh.
mobilnirozhlas.cz. Pro registraci seniorů a
dalších osob, které nemají přístup na internet, lze kontaktovat městský úřad na tel:
736 153 427.

Webové stránky
Aktuální informace, mimořádná opatření či usnesení vlády ČR bude město i
nadále zveřejňovat na stránkách www.zabreh.cz i na úřední desce městského úřadu. Na úvodní stránce webových stránek
města byla pro tento účel vytvořena sekce
Koronavirus COVID-19.
Facebook
Pro sdílení aktuálních informací město využívá oficiální profil na facebooku
Město Zábřeh.
Informace o aktuálním vývoji šíření
koronaviru, důležité rady a doporučení lze sledovat na www.krajpomaha.cz
nebo na www.mzcr.cz.
(red)
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Také Zábřeh bojuje s koronavirem

Ještě před několika málo dny těžko
představitelný zásah do našich životů způsobilo šíření epidemie koronaviru COVID-19. V tomto čísle zpravodaje naleznete mj. nejdůležitější informace o již učiněných opatřeních, dopadech na činnost
jednotlivých institucí, možnostech nabízených Charitou Zábřeh či různých informačních zdrojích. Právě ty je velmi důležité sledovat. Vzhledem k intervalu mezi
odevzdáním zpravodaje do tisku a jeho
distribucí, ale i vzhledem k rychlosti změn,
ke kterým dochází každý den, není vůbec
jisté, že všechna zmiňovaná opatření budou v platnosti právě v uvedené podobě.
• Uzavření městského úřadu. V souvislosti s krizovým opatřením vlády ČR k
omezení pohybu osob na nezbytné minimum byl od 16. března do odvolání uzavřen Městský úřad Zábřeh. Krizový štáb
(na snímku) i bezpečnostní rada budou nadále pracovat v plné pohotovosti.
Mimořádné opatření se vztahuje rovněž
na sňatky. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.
Veřejná projednání a vítání občánků budou
uskutečněna v náhradním termínu.
Úřad lze kontaktovat elektronickou formou na posta@muzabreh.cz. Vedení úřadu žádá o zvážení nezbytnosti požadavku
na výkon úředních výkonů. V nejnutnějších případech lze využít tyto kontakty:
Tajemnice městského úřadu: Ing. Jana
Krasulová, tel: 731 466 296, jana.krasulova@muzabreh.cz.
Krizový manažer města: Ing. Miroslav
Maixner, tel: 770 163 126, miroslav.maixner@muzabreh.cz.
Vyřízení cestovních dokladů, občanských průkazů, matrika: Bc. Jitka Kolářová, tel: 774 217 738, jitka.kolarova@muzabreh.cz.
Vyřízení řidičských průkazů: Ing. Vlastimil Hloch, tel: 603 774 077, vlastimil.
hloch@muzabreh.cz.
V případě havárií: Ing. Petr Košťál, tel:
731 505 167, petr.kostal@muzabreh.cz.
• Výlukové jízdní řády obou linek
MHD Zábřeh. V období mimořádných

opatření bude provoz MHD Zábřeh v režimu prázdninového provozu. Výlukové
jízdní řády mají platnost do 3. dubna.
• Regionální autobusová doprava
IDSOK. Od pátku 13. března jedou spoje
v režimu jarních prázdnin, platí do odvolání. Nástup do autobusu pouze středními
nebo zadními dveřmi, bez odbavení.
• EKO servis Zábřeh a Technické
služby Zábřeh pozastavují veškeré služby
poskytované veřejnosti, stavební činnost,
zapůjčení plošiny, sběrný dvůr, údržbu zeleně a další. Dále je zakázán přístup veřejnosti do areálu i budov. Odloženy jsou doposud přijaté objednávky na veškeré poskytované služby.
• Psí útulek Zábřeh na adrese Dvorská 19 vyhlásil zákaz návštěv veřejnosti, a
to i v případě zájmu o adopci. V případě
zájmu o adopci či dotazů se lze informovat
na tel: 721 240 501.
• Sběrný dvůr Separex na adrese
Leštinská 36 omezil provozní dobu od 6
do 15 hodin.
Fyzické osoby (občané):
- Zakazuje se vstup fyzickým osobám
do areálu Separexu.
- Pozastavují se veškeré zakázky na
rozvoz materiálu či jednorázovou kontejnerovou službu.
Právnické osoby (firmy, podnikatelé):
- Omezuje se odbavení firem – odbavují se pouze ty, které mají sjednanou
platbu na fakturu, nebo zaplatí platební
kartou.
- Pozastavuje se příjem nebezpečných odpadů a nových zakázek na rozvoz
materiálu či jednorázovou kontejnerovou
službu.
• Odložení zápisu do 1. ročníku základních škol. Došlo i k odložení zápisu
k povinnému školnímu vzdělávání, který
se měl na základních školách zřizovaných
městem Zábřeh (ZŠ Boženy Němcové,
ZŠ Školská, ZŠ a DDM Krasohled, ZŠ a
MŠ R. Pavlů) uskutečnit 1. a 2. dubna. O
náhradním termínu budou rodiče budoucích prvňáčků s dostatečným předstihem
informováni.  (Pokračování na straně 2)
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Kvůli prevenci se více
chloruje pitná voda

Vodohospodářská zařízení Šumperk
sdělují, že s ohledem na aktuální situaci
bude čistě z preventivních důvodů zvýšena
chlorace pitné vody na hodnoty blížící se
maximálnímu povolenému limitu chloru
v pitné vodě. Protože jsou odběratelé pitné vody zvyklí na minimální možné koncentrace, může dojít ke změně chuťových
vlastností dodávané vody. Chlor z pitné
vody v otevřeném prostředí ale rychle vyprchá, a proto je vhodné vodu pro přímou
konzumaci nechat chvíli odstát.
Opatření je přechodné po dobu nezbytně
nutnou, poté bude úroveň chlorace snížena
na obvyklou hodnotu. 
(red)

Děkujeme potleskem
Město Zábřeh se připojuje k iniciativě
#dekujemepotleskem, která vznikla ve
španělském Madridu.
V sobotu 28. března ve 20 hodin večer
poděkujme potleskem všem, bez kterých
by to v této nelehké době nešlo. Ať už je
to Charita Zábřeh, Skauti Zábřeh, hasiči, záchranáři, dobrovolníci a lidé, kteří
šijí a rozvážejí roušky, zdravotníci, policisté, lékárníci, pokladní i řidiči. Vyjděte
na balkóny, otevřete okna, zatleskejte a
vzdejte hrdinům posledních dní patřičný
hold. 
(red)

ČEZ ruší plánované
odstávky elektřiny

Z preventivních i karanténních důvodů
pracuje stále více občanů České republiky
z domova, na tzv. home office. K tomu potřebují nejen wifi, ale především elektřinu.
Společnost ČEZ Distribuce proto od
pondělí 16. března do odvolání výrazně
omezuje počet odstávek elektřiny. Jedná se
především o plánované odstávky, které lze
odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a
spolehlivost dodávek elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce
realizované za účelem zvýšení bezpečnosti
a spolehlivosti dodávky, například v případě poruch způsobených větrem.
ČEZ Distribuce vyzývá zákazníky, aby
sledovali web www.cezdistribuce.cz a portál www.bezstavy.cz nebo se zaregistrovali
do bezplatné služby www.cezdistribuce.cz/
sluzba, kdy jsou zákazníci o plánovaných
odstávkách či jejich zrušeních informováni
na zadaný e-mail.
(red)

Jak se starat o doma
vyrobenou roušku

Kvůli nedostatku ochranných prostředků začalo mnoho Zábřežanů šít bavlněné
roušky. Pro opakované použití těchto podomácku vyrobených roušek je třeba dodržovat následující doporučení. Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Stačí vodu s rouškami
nechat projít minimálně 5 minut varem a
usušit. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce na 90°C.
Roušky je pak zapotřebí vyžehlit, ideálně párou, nebo alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut. Před manipulací s
rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze
okrajů roušky, co nejméně sahat na střed
a přední části ústenky. Vysterilizované
roušky by měly být uchovány na vydezinfikovaném místě.
Rouška by se měla ideálně měnit každou hodinu, zejména pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. Vyměnit
by se měla i v okamžiku navlhnutí. Přestože rouška virus 100% nezastaví, omezí
šíření kapének s virem. 
(red)

Také Zábřeh bojuje s koronavirem

(Dokončení za strany 1)
• Uzavření mateřských škol. Na mimořádném jednání Rady města Zábřeh v
pondělí 16. března bylo rozhodnuto, že do
odvolání budou uzavřeny všechny mateřské školy zřizované městem Zábřeh. Jedná se o MŠ Severáček, MŠ Strejcova, MŠ
Zahradní, MŠ Pohádka, MŠ Ráječek a
MŠ Skalička. Rada města tak reagovala
na zpřísněná opatření vlády ČR, ale i na
aktuální situaci v regionu.
Rodiče dětí mohou v souvislosti s uzavřením mateřské školy požádat o tzv. ošetřovné. Formulář i s potvrzením vydá rodičům příslušná mateřská škola. Podrobnosti k ošetřovnému lze nalézt na webu
ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne.
• Česká pošta od 19. března do odvolání omezila otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravily tak,
že všechny pobočky na území České republiky se zavřely nejpozději v 16 hodin.
Od soboty 21. března do odvolání byl zrušen víkendový provoz. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Pošta žádá, aby pobočky klienti navštěvovali pouze v nejnutnějších případech a aby omezili nakupování
na e-shopech pouze na věci, které nutně v
současné době potřebují. Pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků
na 15 dnů.
Pokud jde o mezinárodní přepravu:
vybrané země z důvodu omezení mezinárodní přepravy a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších
zemí. Česká pošta proto vyzývá občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a
ani si nenechali z těchto zemí od jiných
odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od
čtvrtka 19. března přestává přijímat do
své přepravy zásilky adresované do následujících zemí: Čína, Izrael, Írán, Jižní
Korea, Arménie, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže
garantovat jejich převzetí cílovou zemí.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji se nevylučuje rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do
republiky nepřichází.
• Omezení provozu Úřadu práce ČR. Úřad práce ČR omezuje provozní dobu. Otevřen bude v pondělí a středu
vždy od 9 do 12 hodin.
• Uzavření Finančního úřadu. Všech-

ny budovy Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, včetně územního pracoviště v
Zábřeze, jsou pro veřejnost uzavřeny. Zajištěn bude pouze provoz podatelen, a to
ve dnech pondělí a středa v době od 8 do
11 hodin. Daňová i jiná podání lze učinit
elektronicky bez nutnosti návštěvy finančního úřadu. Podání však musí být autorizováno prostřednictvím kvalifikovaného
prostředku (např. datové schránky, uznávaného elektronického podpisu). Ten, kdo
není schopen učinit podání elektronicky
a obává se osobní návštěvy úřadu, může
tak učinit prostřednictví poštovní zásilky.
V takovém případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít
i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty. Kontakt na zábřežskou
pobočku je 583 494 111, podatelna3110@
fs.mfcr.cz.
• Zdravotnická zařízení. Nemocnice
Šumperk, Ošetřovatelský úsek v Zábřehu
a Interna Zábřeh vyhlásily do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zákaz návštěv platí i v Alzheimercentru Zábřeh.
• Městské sociální služby Zábřeh
zakazují návštěvy veřejnosti jak Azylového domu, tak i Domova pro osamělé rodiče s dětmi. Příjem nových klientů je vyhrazen pouze pro akutní případy.
• Školská, kulturní, sportovní zařízení. Až do odvolání jsou uzavřeny
všechny školy a školská zařízení, městská
knihovna, Muzeum Zábřeh, kulturní dům
včetně pokladny, turistické informační
centrum, kino Retro, Katolický dům, Komunitní centrum Postřelmovská 14, Plavecký areál Zábřeh, sokolovna i jiná veřejná sportoviště.
• Církve. Mše a náboženské obřady
jsou do odvolání zrušeny.
Další akce:
• Ve zpravodaji avizované setkání k
projektu splaškové kanalizace, vodovodu
a ČOV Václavov bylo zrušeno. Všechny
informace budou zpracovány v písemné
podobě a rozneseny do domovních schránek.
• Zrušena byla také společná výsadba
ovocných stromů na Humenci, která měla
proběhnout v pátek 20. března.
• Zrušen je také 1. jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty, který se měl uskutečnit v pátek 27. března.
• Na základě doporučení České biskupské konference a po dohodě s misionáři překládá Římskokatolická farnost Zábřeh misijní týden na 2. až 11. říjen 2020.

(red)

Koronavirus zrušil nebo odložil kulturní akce
Zatímco kino Retro se pro návštěvníky uzavřelo 12. března s tím, že všechna
plánovaná filmová představení a další sem
plánované akce byly zrušeny, většina akcí
naprogramovaných do kulturního domu se
odkládá na pozdější termíny. Aktuální informace o osudu jednotlivých pořadů jsou
uvedeny na webových stránkách kulturak.
info.
„Větší akce naprogramované do kulturního domu by se měly uskutečnit v náhradním termínu, zakoupené vstupenky tak zůstávají v platnosti. Pokud se nepodaří stanovit náhradní datum, akce bude zrušena
a následně budeme vracet vstupné. V případě, že návštěvníkovi nebude náhradní
termín ze závažných důvodů vyhovovat,
bude mu vstupné rovněž vráceno,“ informoval Zdeněk David z kulturního domu.
Podle jeho sdělení je koncert Václava Neckáře přeložen na 26. června, dětské představení Štístko a Poupěnka na ne-

děli 6. září a divadelní představení 3 verze života na pátek 20. listopadu. Vyprodaný dvojkoncert skupiny Škwor by se měl
uskutečnit 7. a 8. května. „Zvlášť v tomto
případě platí, že budeme celou situaci pečlivě vyhodnocovat a průběžně zveřejňovat aktuální změny. Podrobné informace
k případnému vracení vstupenek prostřednictvím prodejního systému Ticketstream
jsou uvedeny na oficiálním webu skupiny,“
uvedl jednatel Zábřežské kulturní. Aktuálně je otevřen náhradní termín pro konání
filmového festivalu Expediční kamera, divadelní představení O lásce s Karlem Rodenem by se mělo uskutečnit předběžně v
červnu.
„Novinky týkající se provozu kina nebo
kulturního domu pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách www.kulturak.
info, www.kinoretro.cz a na Facebooku
Zábřežské kulturní a kina Retro,“ uzavřel
David.
(red)

Svoz odpadu
o velikonočních
svátcích
Technické služby města Zábřeh
upozorňují občany Václavova, Růžového Údolí a Hněvkova, že v pátek 10. dubna, v den státního svátku, nebude prováděn svoz odpadu
dle harmonogramu. Náhradní termín svozu je středa 8. dubna.
Technické služby dále upozorňují občany Zábřehu, že v pondělí 13.
dubna, v den státního svátku, nebude prováděn svoz odpadu. Náhradní svoz proběhne o den později, v
úterý 14. dubna. 
(red)

ČEZ uleví zákazníkům,
umožní lidem odklad
plateb za energie
ČEZ, největší dodavatel energií
v zemi, se rozhodl ulevit zákazníkům zasaženým současnou epidemií
COVID-19. Společnost ČEZ Prodej
umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb až o tři
měsíce. Zároveň ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků,
kteří budou kvůli epidemii v prodlení
se splatností. S úlevami pro zákazníky
počítá i společnost ČEZ ESCO, která
dodává energie podnikům.
„Kvůli snížení záloh nemusí lidé na
pobočku, vše lze řešit přes internet pomocí aplikace ČEZ ON-LINE na www.
cezonline.cz. Zákazníci, kteří nevyužívají internet, se mohou s požadavkem
snížení záloh obrátit na linku 800 810
820, která je zdarma,“ doplňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
ČEZ Prodej zároveň přestane až do
odvolání vydávat pokyny k odpojení
od energií u domácností, které se kvůli současné situaci dostanou do problémů. Například v případě, že by zapomněli využít prvního opatření a zálohy si na tři měsíce nesnížili. Zákazníci mohou nadále využít také bezúročných splátkových kalendářů v případě
nedoplatku. „Tyto kroky nejsou zaměřeny na chronické neplatiče, ale řádné zákazníky, kterým chceme umožnit
překlenout toto náročné období. Naši
pracovníci v obsluze už dostali potřebné pokyny,“ říká Kadlec.
Stejná pravidla budou platit u ČEZ
Prodej i pro živnostníky a malé firmy.
Střední a větší společnosti odebírají energie od společnosti ČEZ ESCO,
která v této době svým zákazníkům
rovněž dovolí odklad splatnosti, snížení záloh a vstřícnější přístup při sjednání splátkových kalendářů, které budou navíc rovněž bezúročné.
Kvůli epidemii jsou nyní zavřena
zákaznická centra ČEZ, za což se společnost zákazníkům omlouvá. Zaměstnanci však i nadále pracují na vyřizování zákaznických požadavků. Nejrychleji je požadavek vyřešen v tuto
chvíli právě prostřednictvím aplikace
ČEZ ON-LINE, další možností je bezplatná linka 800 810 820. Distribuční
požadavky lze řešit prostřednictvím
Distribučního informačního portálu
nebo bezplatné telefonické linky 800
850 860. I technická konzultační místa pro řešení distribučních požadavků
jsou nyní uzavřena.
(red)

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel: Město
Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Místo vydávání: Město Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Šéfredaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel:
731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 1. dubna, číslo 7 vyjde 8. dubna 2020.
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Základní informace k epidemii koronaviru COVID-19
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména
horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a
chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Další
charakteristiky a nebezpečnost onemocnění jsou vzhledem ke krátkému času od prvního
výskytu u člověka stále předmětem sledování a výzkumu. Inkubační doba se pohybuje
mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází
kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však
jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění.
Pokud má občan podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma
a měl by se telefonicky spojit se svým praktickým lékařem, pohotovostní službou nebo
krajskou hygienickou stanicí. Lékaři zhodnotí příznaky nemoci a vyžádají si informace.
Pak rozhodnou o dalších krocích.
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje je 585 719 719.
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a
dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od
nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost,
kašel, bolesti svalů či únavu. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu
plic, který může vyústit až v selhání dýchání.
Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla – často si mýt ruce vodou a mýdlem, používat například i
dezinfekci na ruce na bázi alkoholu a při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem,
paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou.
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či
osoby s oslabenou imunitou.
Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této infekce.
Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě
se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá
úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace (WHO).
S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan, či zdravotník, jsou vám k dispozici jak infolinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťoven. Pokud se nemůžete na infolinky dovolat,
zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v důsledku zvýšeného
zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené. V souvislosti s onemocněním
COVID-19 byla zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, tel: 585 719 719 s provozem od 9 do 19 hodin denně do odvolání. Státní informační
linka v souvislosti s koronavirem je 1212.
Co mám přesně dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také
klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.
Co mám dělat, pokud je mi nařízena karanténa?
Je nutné být doma, v klidu. Zůstat v domácím prostředí, nevycházet a dodržovat režim, který je dán hygieniky. Je třeba se primárně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi.
V případě zhoršení zdravotního stavu kontaktovat hygienické stanice a linku 112. Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony Kč.
Co když jsem odkázán na sebe?
Pokud žijete sami a skutečně nemáte příbuzné ani známé, kteří by vám mohli nakoupit
či zajistit potřebné pohledávky, můžete využít mimořádné služby Charity Zábřeh na tel:
732 730 527 případně na emailu nakupy.karantena@charitazabreh.cz.
Můžu přijímat v době karantény návštěvy?
Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je třeba použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.
A co v případě, že žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?
Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A
opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla a používání
ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.
Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena?
Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení
karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.
Na koho se můžu obrátit, pokud se chci nechat vyšetřit na přítomnost infekce
COVID-19?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou
pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu
poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.
Ochrání mě proti onemocnění COVID-19 textilní rouška?
Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní opatření proti přenosu infekce kapénkami. Nejdůležitější je, aby nemocní dodržovali respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků a také hygienu rukou. Ohleduplnost a dodržování opatření je nezbytné

u symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou
určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání,
může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdyby byl sám již infekční. Ochranu
proti přenosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor se stupněm
filtrační ochrany proti virům, případně v určité míře také speciální roušky vyráběné s použitím nanotechnologických výrobních postupů. 
(red)

Nejdůležitější mimořádná opatření vlády
• Vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV2 nouzový stav od 14 hodin 12. března na
dobu 30 dnů.
• Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních,
středních školách a vysokých školách. Od
13. března pak i v ostatních školských zařízeních. S platností od 17. března až do
odvolání jsou uzavřeny všechny mateřské
školy zřizované městem.
• Od 13. března je povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí.
• Od soboty 14. března se uzavřely veškeré obchody s výjimkou prodejen
potravin, hygienického a drogistického
zboží, lékáren a výdejen zdravotnických
prostředků, výpočetní a telekomunikační techniky, prodejen krmiva a potřeb pro
zvířata, prodejen brýlí, kontaktních čoček
a souvisejícího zboží, prodejen novin, časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodejen paliv a pohonných hmot, prodeje přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, činnosti realitních
kanceláří a služeb účetních a daňových
poradců.
• Od 16. března byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
• Od 16. března platí zákaz vstupu

do České republiky pro všechny cizince
bez trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní. Od 16. března se občanům
České republiky a cizincům s trvalým či
přechodným pobytem v délce nad 90 dní
zakazuje vycestovat z České republiky.
• Od 19. března se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest.
Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné
prostředky, které brání šíření kapének.
• V maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky
a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 mohou od
středy 25. března mezi 8. a 10. hodinou
nakupovat pouze lidé starší 65 let a osoby s průkazem ZTP/P starší 50 let včetně
jejich nezbytného doprovodu. Opatření
má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza
znamená největší riziko. Seniorům nad
70 let bylo doporučeno, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z
domovů. Vláda také zakázala obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto
zařízení.
• Slušností a samozřejmostí by mělo
být také dodržování maximální ohleduplnosti, ať se již jedná o dodržování hygieny, či dodržování patřičných odstupů, zejména v lékárnách a obchodech.  (red)

OCHRANNÉ ROUŠKY

PRO OBČANY NAŠEHO MĚSTA
K ODEBRÁNÍ ZDE A ZDARMA!

Žižkova 15,
Zábřeh

Stejné roušky z netkané textilie používáme i pro naše zdravotní sestry, pečovatelky, osobní
asistentky, pacienty a rozdáváme je také zábřežské městské policii, lékařům, pracovníkům
škol a školek, prodavačům z obchodů, řidičům nákladní kamionové dopravy, …

Prosíme o ukázněnost: vstupujte jednotlivě * dodržujte mezi sebou bezpečný
odstup 2 metrů * ze stojanu si odeberte jen a pouze 1 sáček na osobu,
v každém se pro Vás nacházejí 2 roušky. Neberte si více, buďte prosím poctiví a
solidární s ostatními. Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla!
Více o zacházení s rouškami – jak si je zkrátit na míru, jak se dají dezinfikovat a použít
opakovaně, na https://covid.charitazabreh.cz

Lidé přicházející si k nám vyzvednout nebo odeslat balíčky
prostřednictvím ZÁSILKOVNA.CZ, PPL PARCELSHOP mají přednost!
Zatímco některé „hyeny“ prodávají roušku za velké peníze, stále ještě jsou vzácní lidé
a firmy, kteří nechtějí na neštěstí druhých vydělávat. Mezi ně patří a společně
MOOOOOOOC DĚKUJEME našim vzácným sponzorům, partnerům a dárcům:

PERLA – netkaný textil a.s.: vyráběný materiál netex - Perlan
TEXTIL SVĚT - Nám. Osvobození: nitě, provázky, gumičky
JUUVA.CZ – BUUK: superrychlé laserové vyřezání materiálu
ŠIJÍ TU PRO VÁS: 15 dobrovolníků v domácnostech; 4 střediska
Charity - Domovinka, Okýnko, Oáza, SOREHA; pracovníci
kompletační dílny dceřiného sociálního podniku REPARTO Zábřeh
s.r.o. Děkujeme také skautům a skautkám z oddílu Žáby, kteří nám
dodávají již hotové bavlněné roušky.

Doplnění stojanů probíhá každý všední den v 8:00 a ve 14:00 hodin.
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plavecký areál
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BRÝLE BRÝLE
PRO PRÁCI
NOVÉ
V BARVÁCH PODZIMU
S POČÍTAČEM A NA
BLÍZKO NYNÍ V AKCI
Pořiďte
si v akci
1+1 ZDARMA

E
C
K
1+1
A ZDARMA
1
+
1
dvoje NOVÉ
BRÝLE
a užijte
si barvy
podzimu*

*akce se vztahuje
na nákup brýlových skel
různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/
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OPTIKA
Valová 8, Zábřeh
na Moravě
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MUDr. Jana Dvořáková
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Gen. Svobody 19A, Šumperk
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tel: 724 479 800
tel: 774 959 531

www.optomedic.cz
www.optomedic.cz,
www.varilux.cz

Dne 14. března uplynuly již 3 roky od chvíle,
kdy z našeho středu navždy odešla
paní

Helena Čechová.

Nikdy nezapomenou rodiče, bratr Karel, druh
Milan, syn Marek, ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomínání je hezké,
mnohdy však i moc bolestivé.
S příchodem jara dne 21. března jsme si
připomněli výročí 46 let od narození

Martiny Švédové

ze Zábřeha.
Vzpomínají rodiče, bratr a celá rodina.

