
Praha má bezplatnou linku 
pro seniory
Pražští senioři mohou volat na 
telefonní číslo 800 160 166,  
které je k dispozici nonstop.  
Jedná se o nákup a léky, případně 
o jinou pomoc v nouzi.
V Praze začala fungovat krizová linka pro 
osamělé seniory, kteří potřebují nakou-
pit či obstarat léky. Aby nemuseli chodit 
na místa s  velkým počtem lidí a  omezilo 
se riziko jejich případné nákazy, pochůzky 
za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je 
koordinační centrum organizace Život 90.

Nákupy pro seniory  
s dovozem zdarma
Společnost Ekolandia nabízí nákupy pro 
seniory s dovozem zdarma.
�Ve spolupráci se ŠKODA AUTO a dobro-
volníky, zdarma nabízí rozvod nákupu po-
travin.
�Určeno zejména pro seniory, donáška až 
domů pomocí dobrovolníků.
�ZÁKLADNÍ potraviny a hygienické potřeby.
�Objednávky na tel.: 775 899 000.
�Platba pouze v hotovosti na místě.

úVOD DO PŘílohy
Milí Chaberáci, 
situace ohledně nové epidemie koronavi-
ru se mění každým dnem, a proto přiná-
šíme na následujících stranách základní 
informace, které byly v době tvorby Cha-
berského zpravodaje známé. Naše radnice 
pro vás zůstává otevřená v rozsahu upra-

vených úředních hodin a spolu s bezpeč-
nostní radou a krizovým štábem monito-
rujeme situaci, nepřetržitě je pro seniory k 
dispozici linka 800 160 166. 

Všichni se můžete obracet také na naši 
radnici, příslušné kontakty naleznete v 
této příloze, na emailu dchabry@dchabry.
cz nebo na stránkách městské části www.

dchabry.cz. Děkuji vám za osobní zodpo-
vědnost a respektování podmínek nouzo-
vého stavu včetně všech nařízených opat-
ření. Pro nikoho z nás to není jednoduchá 
situace, ale věřím, že společně situaci do-
kážeme zvládnout!

Vaše Barbora Floriánová

Základní informace  
k opatřením kvůli novému 
koronaviru
Onemocnění COVID-19 je způsobeno no-
vým typem koronaviru. Jedná se o vyso-
ce infekční onemocnění, které se projevu-
je zejména horečkami, respiračními potí-
žemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a úna-
vou. Velmi rizikové může být zejména u 
starších a chronicky nemocných osob. Pře-
náší se nejčastěji přes sliznice, tedy přes 
ústa, nos nebo oči. Je proto třeba vyhýbat 
se kontaktu s dalšími lidmi, posilovat imu-
nitu, dodržovat základní hygienická pravi-
dla a používat ochranné prostředky.

Mimořádná opatření:
�Povinné nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest mimo domov. 
�Uzavřené školy a školky, všechny ob-

chody kromě potravin, drogérií, benzino-
vých pump a dalších výjimečně povole-
ných. Úřady a další pracují za výjimečných 
opatření.
�Zákaz vycházení mimo cest do práce, ná-
vštěvy blízkých a nákupu potravin nebo 
drogerie.
�Senioři, pokud možno nevycházejte z 
domova. V případě potřeby nákupu se ob-
raťte na ÚMČ nebo na tel.: 800 160 166.
�Pro osoby starší 50 let je v prodejnách 
potravin nad 500 m2 vyčleněn speciální 
čas k nakupování od 8.00 do 10.00 hodin.
�Vyhýbejte se většímu množství lidí, udr-
žujme vzdálenost s jinými lidmi na přibliž-
ně dva metry.

ÚZIS provozuje web s aktuálními čísly na-
kažených, testovaných a vyléčených k CO-
VID-19 na https://onemocneni-aktualne.
mzcr.cz/. 

Web MZ ČR se základními informacemi o 

koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/. 
Zde naleznete také odpovědi na nejčas-
tější otázky, důležitá telefonní čísla nebo 
souhrn všech nařízení a opatření.

Pozn. Informace ohledně mimořádných 
opatření se mohou v čase měnit.
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Pomoc z chaberské radnice
Radnice Dolních Chaber nabízí pomoc 
každému, kdo ji bude potřebovat. Vedení 
radnice zároveň koordinuje bezpečnost-
ní opatření a distribuci pomoci. Neváhejte 
se proto obrátit na náš úřad. Naši zaměst-
nanci mohou pomoci s rozvozem potravin 
nemohoucím a  seniorům, případně odká-
žeme na některého z  dobrovolníků, kte-
ří se nám ve velkém počtu hlásí. Za jejich 
nabídky moc děkujeme.

Důležité kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz

Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
tel. 283 882 771
Sekretariát – Alice Nussbergerová
tel. 283 882 770
Starostka Ing. Barbora Floriánová
tel. 283 851 397, 702 222 932
barbora.florianova@dchabry.cz

Po dobu epidemie má Úřad MČ upraveny 
úřední hodiny pro veřejnost:
Po a St 9.00–11.00 a 14:00–15:00 hodin.
Kulturní centrum a  knihovna jsou do od-
volání uzavřeny. Všichni zaměstnanci ÚMČ 
jsou vybaveni ochrannými prostředky, kte-
ré mimo jiné v prvních dnech po uzavření 
knihovny vyrobily pro své kolegy pracov-
nice knihovny. Prosíme také všechny ob-
čany, aby dodržovali nařízená hygienická 
opatření.

Další důležité kontakty:
�Bezplatná celostátní linka ke koronavi-
ru: 1212.
�Nonstop informační linky Státního zdra-
votního ústavu: 724 810 106 Textový hovor 
s  přepisem (vhodné pro neslyšící osoby 
a seniory, 725 191 367 a 725 191 370.
�Krizová linka pro seniory, kteří se na 
ni mohou obracet se svými potřebami: 
800 160 166.
(Dobrovolníci se mohou hlásit na: dobro-
volnici@zivot90.cz.)
�Linka bezpečí pro děti: 116 111.
�Hygienická stanice hlavního města Prahy 
se sídlem v Praze: 773 782 856 a 773 782 850, 
denně 9.00–20.00 hodin.
�Informační linka hl. m. Prahy: 800 100 991.
�Seznam odběrových center v  Praze: Fa-
kultní nemocnice v Motole, Thomayerova 
nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice 
a Nemocnice na Bulovce.

Informace zmíněné v  této příloze 
jsou platné k  20. březnu 2020. Je možné, 
že v  době doručení Zpravodaje do vaší 
schránky mohlo dojít ke změnám, které 
již nemohly být do textu promítnuty. Pro 
aktuální informace proto prosím sleduj-
te webové stránky www.dchabry.cz a Face-
book Městské části Praha-Dolní Chabry.
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Vybraná nařízení Vlády ČR 
vztahující se k epidemii 
koronaviru známá
k 20. březnu 2020

Uzavření výuky na všech ško-
lách kromě mateřských a zruše-
ní akcí nad 30 osob
Od středy 11.  března  2020 se kvůli nové-
mu koronaviru zrušila výuka na všech ško-
lách v České republice kromě mateřských 
(ty nechala uzavřít radnice Dolních Cha-
ber k  16. březnu 2020). Opatření bylo vy-
hlášeno na dobu neurčitou. V Dolních Cha-
brech se toto nařízení týká Základní ško-
ly Praha-Dolní Chabry. Zároveň se zakáza-
ly všechny akce, na nichž se sejde více než 
100 účastníků, později bylo číslo sníženo 
na 30 účastníků.

Vyhlášení nouzového stavu
Dne 12. března 2020 Vláda ČR na návrh mi-
nistra vnitra schválila vyhlášení nouzové-
ho stavu na celém území České republiky. 
Nouzový stav je vyhlášen dobu 30 dnů.

V  případě vyhlášení nouzového sta-
vu mohou být dle krizového zákona č. 
240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu 
a  v  nezbytně nutném rozsahu omezena 
některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opat-
ření mohou dotknout např. v  povinnosti 
strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vy-
mezených objektech nebo rizikových ob-
lastech z důvodu omezení šíření nákazy.

Radnice Dolních Chaber v  této souvis-
losti zrušila všechny akce pořádané měst-
skou částí a konané v Chaberském dvoře 
a posléze také uzavřela Kulturní centrum 
a knihovnu.

Omezení volného pohybu osob
Od 16. března 2020 rozhodla vláda Andre-
je Babiše v rámci preventivních kroků pro-
ti šíření koronaviru o omezení volného po-
hybu osob až na vymezené nezbytné vý-
jimky. Prodloužila rovněž opětovné zave-
dení ostrahy hranic. Opustit bydliště bylo 
dle nařízení možné jen v  přesně specifi -
kovaných případech, například z  důvodu 
cesty do zaměstnání či podnikání, nezbyt-
ných cest za rodinou a blízkými či cest na 
nákupy potravin a  základních potřeb, lé-
čiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo 
za účelem vyřízení neodkladných úředních 
záležitostí nebo na poštu.

Povinné nošení ochranných pro-
středků mimo domov a vyčleně-
ní seniorům času pro nakupování 
potravin

Vláda 18.  března  2020 rozhodla o  povin-
ném používání ochranných prostředků dý-
chacích cest při pohybu a  pobytu mimo 
bydliště. Nařízení platí od 19. března 2020. 
Jako ochranné prostředky dýchacích cest 
se počítají roušky, respirátory, ústenky, 
šátky, šály či jiné prostředky, které brání 
šíření kapének.

Zároveň od 19. března 2020 vyčlenila 
pro osoby starší 50 let speciální čas k na-
kupování potravin, který později upravila 
pouze na přednostní obsloužení v malých 
prodejnách do 500 m2 a na vyhrazený čas 
pouze pro seniory od 8.00 do 10.00 hodin 
ve velkých prodejnách nad 500 m2. Všem 
osobám mimo seniory nad 65 let s výjim-
kou majitelů a zaměstnancům se přítom-
nost zakazuje.

Současně je provozovatelům maloob-
chodních prodejen doporučeno dezinfi -
kovat po každém použití nákupní vozíky 
a košíky. Opatření se týká také klik a ma-
del dveří, u kterých má být dezinfekce pro-
vedena alespoň jednou za hodinu. Dopo-
ručení dezinfi kovat místa, kterých se lidé 
často dotýkají, platí i  pro provozovate-
le veřejné dopravy. Zde se jedná přede-
vším o  kliky, madla, ovládání dveří, drža-
dla a opěrky sedadel. Zde by měli provo-
zovatelé zajistit dezinfi kování přinejmen-
ším po každé jízdě.

Prosíme proto všechny, aby dodržovali 
vydaná nařízení.

redakce,zdroj informací: Vlada.cz.
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POMOC Z RADNICE

Informace k distribuci dezinfekce

Od pondělí 23. března 2020 probíhá pro 
občany Dolních Chaber na radnici na Hru-
šovanském náměstí rozdělování několik 
set litrů dezinfekčního mýdla. Distribu-
ce je řešena přelitím do vlastních nádob, 
tedy ideálně do PET lahví, které si občané 
sami přinesou. Tři sta pětilitrových sudů 
radnice zakoupila pro potřeby obyvatel a 
o dalším nákupu bude dále jednat. 

Pro občany bydlící v Nových Chabrech 
byla distribuce zajištěna přímo v oblasti 
přes zástupce jednotlivých bytových fází 
a SBJ. K tomuto opatření bylo přistoupe-
no z důvodu snížení rizika kumulace větší-
ho počtu lidí na Hrušovanském náměstí v 
jeden okamžik a tím zajištění větší bezpeč-
nosti pro všechny.

Potravinové balíčky
V posledních dnech byly z radnice roz-

vezeny desítky kusů velkých potravinových 
a hygienických balíčků, které občané vel-
mi oceňují. Potřební občané z řad senio-
rů byli radnicí s nabídkou pomoci inicia-
tivně osloveni na základě přijatých podně-
tů a znalosti zdejšího prostředí. V případě 
zájmu o tuto pomoc se na radnici neváhej-
te obrátit, stejně tak prosíme o podněty na 
pomoc konkrétním obyvatelům.

Sběrné místo pro roušky a jejich 
distribuce

Vítáme, že nosíte ochranné prostřed-
ky dýchacích cest. Je to důležité a chrání-
te tím nejen sebe, ale především své oko-
lí. Děkujeme a vyzýváme i všechny ostat-
ní, kteří tak doposavad nečiní, buďte pro-
sím zodpovědní a zakrývejte si nos a ústa.

Na radnici si už pár dní pomáháme 
vlastní výrobou roušek díky zaměstnan-
kyním knihovny, které nám všem látkové 
roušky ušily. 

Všechny roušky navíc jsou postupně na 
úřadě k dispozici pro každého, kdo nemá 
možnost si žádnou takovou sám vyrobit 
nebo obstarat jiným způsobem. Rozdá-
ny už takto byly desítky a dnes možná už 
i stovky roušek. V tomto na radnici uvítá-
me pomoc i všech ostatních, kteří ochran-
né pomůcky vyrábějí a mají jich o něco víc. 

Pokud se budete chtít o přebytečné rouš-
ky podělit, můžete kontaktovat naši radni-
ci, stejně tak prosím pište vy, kteří ochra-
nu úst a nosu poptáváte: dchabry@dchab-
ry.cz. Rádi pomůžeme a zajistíme distribu-
ci mezi potřebné.

Doma si prosím látkovou roušku steri-
lizujte například několikaminutovým vy-
vařením v hrnci s vařící vodou a přežehle-
te. Další návody naleznete například na in-
ternetu. 

Děkujeme všem, kteří šijí roušky pro 
ostatní a pomáhají!

redakce a vedení radnice
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