Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci týkající se koronaviru Covid-19 upozorňujeme na následující:

Doporučení vydané MŠMT:
„Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových
oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou
pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního
zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.“ 1

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie:
„Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany,
kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali
doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili
se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.
Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby
v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na
příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže.
V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt
s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní
zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti),
prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!“ 2

SLEDUJTE INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, KTERÉ SE PRŮBĚZNĚ AKTUALIZUJÍ A
MĚNÍ!
http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskehokoronaviru-2019_18415_1.html
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavi
rus.html
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http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobamprijizdejicim-z_18589_1.html
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Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) ode dneška zprovoznila speciální
telefonickou infolinku pro zodpovídání dotazů Pražanů v záležitosti výskytu koronaviru COVID-19 ve
světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se z inkriminovaných lokalit.
Infolinka je primárně určena občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací ze zimních prázdninových
pobytů v Itálii.
Linka na čísle 773 782 856 bude v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 19:00 hodin.

INFOLINKA HSHMP KE KORONAVIRU COVID-19: 773 782
PROVOZ DENNĚ od 29.2.2020 do odvolání:

856

9:00 – 19:003

INFOLINKY PRAŽSKÉ HYGIENY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Hshmp děkuje všem za využití dvou informačních linek ke koronaviru, jejichž prodloužený provoz byl
ukončen ve 21 hodin.
infolinky 773 782 856 a 773 782 850 budou znovu k dispozici od pondělí v čase 9:00 – 20:00 hodin.
V mezidobí lze s dotazy kontaktovat informačně – poradenské linky ke koronaviru státního
zdravotního ústavu na číslech 724 810 106 nebo 725 191 367, které fungují nepřetržitě.
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
V pracovních dnech je možné kontaktovat také pevné telefonní linky jednotlivých regionálních
poboček protiepidemického odboru hshmp následovně:

Praha 1 – Rytířká:
o
o
o
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296 336 708
296 336 707
296 336 766

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-od-soboty-29--unory-zrizuje-specialni-infolinku-proprazany-ke-koronaviru-covid-19-4609_4609_161_1.html

Praha 2, 3, 7 – pobočka Centrum:
o
o

233 087 770
233 087 760

Praha 4 – pobočka Jih:
o
o
o
o

241 010 335
241 010 329
241 010 330
261 261 782

Praha 5 – pobočka Západ:
o
o
o
o

233 087 785
233 087 749
233 087 786
233 087 755

Praha 6 – pobočka Severozápad:
o

235 361 116

Praha 8, 9 – pobočka Sever:
o
o

281 000 441
281 000 447
281 000 423

Praha 10 - pobočka Východ
o
o
o
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271 087 120
271 087 147
271 087 109 4

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.html

