
POMOC SENIORŮ M 70+

S REGISTRACÍ NA OČ KOVÁNÍ

POMOC V PRŮ BĚ HU KARANTÉNY

NÁKUPY, LÉKY, DOVÁŽ KA OBĚ DŮ
Služ ba je urč ena obyvatelů m mě sta Vyš š í Brod

a místních č ástí, kteř í nemají mož nost si obstarat základní

potraviny a léky a zároveň se nacházejí v nař ízené domácí

karanténě . Služ bu zajiš ť uje Peč ovatelská služ ba mě sta

Vyš š í Brod ve vš ední dny od 7:00 do 15:30 hod.

Více informací a objednávky:

380 746 613 nebo 723 063 949

Máte zájem o oč kování proti nemoci Covid-19,

nejste ješ tě zaregistrovaní a nevíte si rady, obrať te

se na odbor sociálních vě cí Mě stského úř adu

Vyš š í Brod, rádi Vám pomů ž eme

Kontakt: 380 746 613 nebo 723 063 949

Víte o ně kom ve svém okolí, kdo pomoc potř ebuje? Př edejte mu kontakty nebo nabídně te pomoc svou.

DOBROVOLNÉ

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

OD 1. 3. 2021 POVINNOST
NOSIT RESPIRÁTOR NEBO ROUŠ KU

Respirátory je povinné nosit na zastávkách veř ejné

dopravy, v motorových vozidlech (pokud cestují jen osoby ze

společ né domácnosti, není to nutné), v obchodech,

zdravotních zař ízeních, zař ízeních soc. služ eb.

Respirátory lze nahradit nanorouš kou

Chirurgické rouš ky je nutné nosit ve vš ech vnitř ních

prostorech kromě bydliš tě , venku v zastavě ném území obce,

mimo zastavě né území ve chvíli, pokud jsou osoby mimo

společ nou domácnost vzdáleny méně než 2 metry

OD 1. 3. 2021 ZÁKAZ CESTOVÁNÍ

MIMO OKRES
V rámci okresu mů ž ete na nákupy, na úř ad, k lékař i, do

zamě stnání bez jakéhokoliv potvrzení.

Na procházku nebo sportovat, venč it psa mů ž ete jen v

rámci území obce, kde máte bydliš tě .

Platí zákaz noč ního vycházení od 21:00 do 4:59 hod. (noč ní

venč ení psů povoleno do 500 m od bydliš tě ).

Návš tě vy př íbuzných nebo př átel nejsou mož né ani v rámci

okresu - mož né pouze př i zajiš ť ování nezbytných potř eb.

Antigenní testy provádí ve Vyš š ím Brodě

MUDr. Bencová. Více informací:

775 418 854 nebo 777 488 854.

Preventivní antigenní testování není primárně urč eno

pro osoby s př íznaky onemocně ní covid-19 nebo v

karanténě . Je hrazeno ze zdravotního pojiš tě ní,

mů ž ete se nechat otestovat 1x za 3 dny

Prosíme dodrž ujte veš kerá opatř ení, k př ekonání pandemie je nutné se jimi ř ídit.

Pro více informací sledujte sdě lovací prostř edky a informač ní kanály mě sta

Aktuální opatř ení jsou platná do 28. 3. 2021.

POKUD POTŘ EBUJETE MIMO

OKRES K LÉKAŘ I, NA ÚŘ AD,

DO ZAMĚ STANÁNÍ
Př i cestě do zamě stnání nebo v rámci zamě stnání

potř ebujete potvrzení od zamě stanavatele.

Př i cestě na úř ad nebo k lékař i postač í č estné prohláš ení,

kde uvedete místo, č as a cíl cesty.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte bezplatnou linku 1212,

kde vám dokáž í poradit.

Na nákupy mimo svů j okres není mož né jet.
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