
Uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
v prostředcích a na zastávkách veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech
a vlacích, taxislužbách),
venku na území měst a obcí,   
v automobilech, pokud cestujete s někým, kdo není členem společné domácnosti.

Kde všude musím mít roušku nasazenou?
Povinnost nošení roušek platí nově i venku na území měst a obcí, všude tam, kde se
budou lidé nacházet blíže než dva metry od ostatních. Výjimku mají pouze sportovci a
členové jedné rodiny.

zůstaňte doma, vyhýbejte se veškerým sociálním kontaktům - ve veřejných prostorách
i ve vaší domácnosti,
opouštět domov můžete pouze za účelem návštěvy lékaře (a to po předchozí
telefonické domluvě),
izolujte se, s ostatními členy rodiny nesdílejte žádné domácí vybavení, potřeby a
společné prostory.

dodržujte současná vládní nařízení,
pobyt venku v přírodě je za každé situace zdraví prospěšný!

Musím být pořád jen doma?
    Jsem v karanténě:

    Nejsem v karanténě:

Kde se dozvím ověřené a pravdivé informace?
Každý z nás je dennodenně zahlcen informacemi o aktuální epidemiologické situaci a
mnohdy je z množství různých zpráv zmaten a dezorientován. Vždy je důležité čerpat
informace z více zdrojů, které si navzájem porovnáte a vyhodnotíte. Doporučujeme
Vám sledovat web Ministerstva zdravotnictví české republiky - koronavirus.mzcr.cz.

Kde mohu získat roušky?
Jednorázové roušky si můžete koupit v každé lékárně. Bezplatný výdej roušek pro
domácnosti v Rosicích (3 ks na osobu starší 6 let) probíhá od 15. října 2020 do 
27. října 2020 vždy od 9 do 17 hodin mimo sobot a nedělí v kanceláři KIC Rosice
(Palackého nám. 45).

Zkusme se zbavit strachu, a naopak se učme a využijme současný stav, jak jen to jde k
tomu, abychom ho nevnímali jako životní pauzu.

Nejčastější dotazy

Mohu se stýkat s rodinou?
Všeobecně je doporučeno omezit sociální kontakty na minimum. Pokud to není
nutné, tak návštěvy příbuzných nyní a nějaký čas přerušte.



Kdo mi může pomoci s nákupem?
V Rosicích zajišťuje nákupy SVČ Rosice ve spolupráci s KIC Rosice. Pomoc s
nákupem je určena pro seniory nad 65 let, invalidní důchodce, občany ohrožené
onemocněním COVID-19 v důsledku aktuálního zdravotního stavu a občany v
karanténě.
Potraviny a léky lze objednat na tel. č. 603 834 762 v čase od 9:00 do 15:00,
nonstop na emailu: nakup@svcrosice.cz. Distribuce potravin a léků bude
probíhat každé úterý a pátek mezi 10:00 a 16:00.

Bezplatné linky pomoci pro seniory

800 555 655 - linka pomoci a bezpečí pro seniory "Anděl na drátě"
800 157 157 - linka důvěry - Senior telefon (Život 90)

800 200 007 - linka seniorů (Elpida)
 

1221 - centrální informační linka ke koronaviru (Ministerstvo zdravotnictví)
112 - tísňová linka pro případ, potřebujete-li urgentní lékařskou pomoc nebo oznámení jakékoliv

mimořádné situaci integrovanému záchrannému systému

Zkusme se zbavit strachu, a naopak se učme a využijme současný stav, jak jen to jde k
tomu, abychom ho nevnímali jako životní pauzu.

Restaurace, kde si lze objednat jídlo
 

ROSICE
Rozsocháč - prodej jídla přes výdejní okénko

Na jedno - výdejní okénko + rozvoz jídel od 10:00 do 15:00 - 736 275 750
Raz dva restaurant - výdejní okénko 10:30-14:00

Pizza Borsa - výdejní okénko 10:30 - 15:00, rozvoz 10:30 - 21:30 - 530 350 251
Slovan Rosice - výdejní okénko - 721 870 177

 
ZASTÁVKA

Hotel Harmonie - výdejní okénko + rozvoz 11:00-15:00 - 773 074 737
Čerpací stanice B.C.S. s.r.o. - výdejní okénko

Restaurace Dělnický dům - výdejní okénko + rozvoz - 546 429 224


