
Ochraòme se pøed COVID-19  (Sars-CoV-2)

Ochraòme starší a nemocné lidi

Vyhnìme se chybám

Zachovejme klid a pozitivní náladu

Vývoj epidemie COVID-19 v Evropì je dramatický a pøekotný. Nákaza se šíøí 
pomìrnì rychle. Pøipravme se tedy na její pøíchod jak jen umíme a díky své 
osobní zodpovìdnosti minimalizujme její šíøení v ÈR.

Aè se nìkterá opatøení mohou zdát pøemrštìná, je lepší být opatrný a tak se 
nestyïme za to, že budeme dobrovolnì a bez naøízení nosit roušky. Kdokoliv z 
našeho okolí mùže být již nakažený nebo pøenašeèem i bez pøíznakù.

Apelujte na své okolí, a� dodržují následující body. Je to na pár dnù, dá se to 
vydržet:

?Zùstaòte doma pokud je to možné. A urèitì, pokud se necítíte jakkoliv dobøe.
?Potøebujete-li jít ven, vyhýbejte se kontaktu s ostatními.
?Vyhýbejte se zjevnì nemocným a místùm s vìtší koncentrací lidí.
?V obchodech dodržujte odstup od ostatních alespoò 2m.
?Nestyïte se nosit roušku.
?Pokud nejste zdraví, pošlete na nákup nìkoho jiného z rodiny, nebo 
požádejte o pomoc tøeba souseda, nejlépe bez osobního kontaktu - telefonátem, 
emailem.
?Dodržujte hygienická opatøení - kašlat a kýchat do kapesníku, nebo do 
rukávu, nikoliv do ruky! Ruce si nyní radìji nepodávejte. Používejte desinfekce, 
èasto si myjte ruce.
?Postarejte se o své rodièe a starší sousedy. Buïte ohleduplní a nenu�te 
chodit zbyteènì ven starší obèany, kteøí jsou k nemoci náchylnìjší a nemoc u nich 
má nejhorší prùbìh.

?Uzavøené jsou: Základní škola (vè. tìlocvièny), Environmentální centrum, 
Infocentrum, Mìstská knihovna
?Zrušené veškeré veøejné akce
?Mìstský úøad pro veøejnost: Po a St 10:00-11:00 a 14:30-16:30. Zrušen 
veškerý hotovostní platební styk. Platby možno provádìt bezhotovostnì 
pøevodem, pøípadnì platby se splatností mezi 16.3.2020 - 31.3.2020 je možné 
odložit až do 30.6.2020 - nebude na nì uplatòováno penále. Kontakty na 
jednotlivé úøedníky jsou na 

pro aktuální informace z mìsta doporuèujeme registrovat se na 
 - rozesíláme SMS nahrazující mìstský 

rozhlas. Pøes aplikaci Mobilní rozhlas jsou veškerá hlášení k dispozici a aplikace 
(pro Android i iOS) pøináší i nìkolik dalších užiteèných funkcí. Vše je zdarma.

Opatøení na Železnorudsku:

www.zeleznaruda.cz

www.zeleznaruda.mobilnirozhlas.cz
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