
Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České 
republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace 
v souvislosti s nemocí SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. 

Co byste měli vědět - soubor omezení a opatření 
Od 14. října platí omezení shromažďování na max. 6 osob  ve vnitřních i vnějších 
prostorech (platí výjimka pro rodinu). 

Od půlnoci 13. října platí povinnost nošení roušek na zastávkách veřejné dopravy 
(vč. přístřešků a čekáren). Venku povinnost nošení roušek neplatí. 

1

Informace pro období 
nouzového stavu

AMALTHEA 

V době trvání 
nouzového stavu 
jsme v Amalthea 
omezili provoz. 
Prosíme sledujte 
náš web: 
www.amalthea.cz 

V případě 
nějakého 
vzniklého 
problému nebo 
potíží volejte 
svému klíčovému 
pracovníkovi nebo 
jiné osobě, se 
kterou se chcete 
spojit. Adresář 
naleznete na webu. 
V případě 
psychických obtíží 
můžete 
kontaktovat 
terapeuty 
Amalthea - info na 
tel.čísle: 730 891 
330 ROUŠKA 

Ve vnitřních prostorách 
platí povinnost nosit 

roušky

1
ROZESTUP 

Dodržujte rozestupy, 
min. 2 metry

2
RUCE 

Dodržujte hygienu 
rukou
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ČINNOST ÚŘADU 
- úřední hodiny se omezují na dva dny v týdnu a max. pět 

hodin denně, úřady upřednostňují písemný, 
elektronický nebo telefonický kontakt před 
osobním, Možnost osobního kontaktu ale úřady 
musí zachovat. 

Dávku ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí mladších 10 let, 
a to ve výši 60 procent z denního vyměřovacího základu, 
přičemž minimálně se bude jednat o 400 korun. 

ŠKOLY A VÝUKA 

Mateřské školy: v nouzovém stavu fungují dál bez bez omezení 

Základní školy, střední školy a učiliště: je zakázána osobní účast dětí na výuce a to od 14. 10. do 1. 11. 

Po dobu trvání omezení probíhá na všech typech škol DISTANČNÍ VÝUKA. Je to povinná forma vzdělávání, 
pokud se jí žák z nějakého důvodu nezúčastní, musí být jeho nepřítomnost řádně omluvena. Pro omlouvání 
platí stejné podmínky jako při běžné výuce.  

Zpět do školy by se měli žáci vrátit v pondělí 2. 11.  po podzimních prázdninách, které letos trvají od 26. do 
30. října.  

NAKUPOVÁNÍ 

- obchody a služby zůstávají otevřené za dosavadních pravidel (dezinfekce, rozestupy, informace) 
- v nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve 

dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v 
doprovodu dospělého ze společné domácnosti)
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AMALTHEA

Důležité kontakty pro období nouzového stavu 
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA 
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let 

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA 
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele 

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA, krizová 
pomoc pro dospělé 

L i n k a p o m o c i o b ě t e m k r i m i n a l i t y a d o m á c í h o n á s i l í ( B í l ý k r u h 
bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, pomoc pro oběti a pozůstalé 

Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA 
pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling  
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