
Koronavirus: informace pro občany 

 
 Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území 

České republiky Vláda ČR ve čtvrtek 12. března ve 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav 

na dobu 30 dnů, jehož součástí je řada opatření.  
Vyhlášení nouzového stavu.  

V platnosti zůstává uzavření všech základních, středních a vysokých škol.  

Více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (např. nárok na ošetřovné kvůli zrušené výuce). 

Více informací na webu Krajské hygienické stanice Ostrava. 

Více informací na webu Moravskoslezského kraje.  

Více informací na webu Vlády ČR. 

 

Protože se situace stále mění, sledujte také sdělovací prostředky. 

 

Omezení autobusové dopravy 

S ohledem na přerušení školní docházky, dojde od pondělí 16.3.2020 k omezení veřejné linkové dopravy formou 

výlukových jízdních řádů. To znamená, že autobusy budou jezdit podle jízdních řádů platných v období letních 

školních prázdnin. 

 

Školy a školská zařízení  
- Kromě základních a středních škol, včetně ZUŠ, a školních družin bude do odvolání uzavřeno také Středisko 
volného času Krnov. 

Provoz v mateřských školách bude v Krnově od pondělí 16. 3. 2020 omezen 
 

Informace ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku rozhodnutí o uzavření 

škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. 

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) 
- Koronavirus uzavřel nejen školy, ale i školní jídelny. Ty jsou jako součást školy uzavřeny. Kuchyně stravovacích 
zařízení ale v provozu zůstat mohou. Krajská hygienická stanice uvedla, že mohou vařit pro mateřské školy, 
připravovat stravu v režimu závodního stravování pro zaměstnance školy a pokud školní jídelna provozuje doplňkový 
prodej cizím strávníkům, je umožněno stravu vydávat do jídlonosičů. 

 
Obecní úřad Býkov-Láryšov 
- Běžný provoz. Pokud je to možné, měli by občané využít elektronickou komunikaci. 
- Informace na webu obce Býkov-Láryšov https://www.bykov-larysov.cz/uredni-deska.php ve složce 
  Koronavirus SARS-CoV-2 

- V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací volejte tel. č. 724 179 580 
 

Sportovní a rekreační zařízení  
- Od 13. března jsou uzavřena všechna sportoviště.  
 
Domov pro seniory Krnov  
- Platí zákaz návštěv a vstupu cizích osob. Výjimkou jsou uživatelé sociálních služeb s omezenou svéprávností a 
uživatelé v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Zde je povolena návštěva jednoho blízkého rodinného 
příslušníka či osoby blízké v době návštěv, to je každý den od 14.00 do 18.00 hodin.  
- Senior Point je uzavřen, jako náhrada byla do provozu uvedena poradna na telefonním čísle 770 179 688, a to v 
úterý od 13.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.  
- Pro více informací sledujte web domova. 
 

Městská knihovna Krnov  
- Od 13. března je Městská knihovna Krnov uzavřena. 

- Více informací na webu Městské knihovny Krnov.   

 

Nemocnice Krnov  
- Platí zákaz návštěv s výjimkou dětského oddělení, kde je povolena návštěva jedné osoby k jednomu pacientovi za 
předpokladu, že dětský pacient i návštěva bude bez teplot. 

- Více informací na webu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.  
 
 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.mzcr.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
http://www.khsova.cz/
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/aktualni-situace:-koronavirus-145230/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/
https://krnov.cz/provoz-v-materskych-skolach-bude-omezen/d-32887
https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=32881
https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=32882
https://www.bykov-larysov.cz/uredni-deska.php
http://http/www.dskrnov.cz/
https://www.knihkrnov.cz/
http://szzkrnov.cz/


 


