Co vládní rozhodnutí ruší, zakazuje nebo nově povoluje (jak se toto dotkne
našeho města), informace k 16. 3. 2020 :
– Vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům 5. a 6. ročníků lékařských vysokých škol a
nelékařským zdravotnickým pracovníkům (sestry, záchranáři atd.) na středních školách. Jako posily je
potřebují krajské hygienické stanice, záchranné služby a nemocnice.
– Všichni zdravotníci, lékař, farmaceuti a další nelékařské profese mají zákaz čerpání dovolené po
dobu nouzového stavu.
– Ministerstvo financí promine veškeré pokuty za pozdní podání daňového přiznání či kontrolního
hlášení, posouvá se termín pro daňová přiznání na 1. 7.
– Novou vlnu EET ministerstvo neodsune, ale nebude neplnění povinností sankcionovat.
– Na pomoc policii je povolána armáda a Celní správa.
– Úřady musí omezit úřední hodiny na maximálně 3 hodiny v pondělí až ve středu. Městský úřad
v Novém Strašecí bude otevřen pro veřejnost pondělky a středy 13.00-16.00hod. (přičemž dnes 16.3.
mimořádně od 8.00-11.00hod.). Při vstupu do úřadu se připravte na to, že budete muset vyplnit
dotazník, zda jste v poslední době necestovali do zahraničí a bude vám změřena teplota. Do sídla
úřadu bude instalován hygienický bod pro pracovníky a návštěvy.
– Stát dočasně znovuzavedl ochranu státní hranice s Německem a Rakouskem v období od 16. 3. do
4. 4.
– Hejtmani a primátor hlavního města Prahy jsou povinni určit školu pro péči o děti ve věku 3 až
10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotnických služeb či orgánů
ochrany zdraví.
– Mateřské školky mohou pečovat o maximálně patnáctičlenné skupiny dětí. Vzhledem k tomu, že
v pondělí bylo v mateřské škole u Lesíka jen 7 žáků, rozhodl se krizový štáb města uzavřít i čtvrtou
mateřskou školu u Lesíka. Nikdo z rodičů těchto sedmi žáků nepracuje ve zdravotnických, sociálních,
bezpečnostních službách.
– Ruší se provoz autoškol a taxislužeb s výjimkou těch, které mají licenci pro dovoz jídla a osob. Školní
jídelna v Novém Strašecí bude fungovat pouze pro zaměstnance školy a seniory. Seniorům bude oběd
vydáván u vchodových dveří do jimi přinesených nádob. Nabízí se též možnost objednání dovozu jídla
ze školní jídelny Pečovatelskou službou Nové Strašecí – tel. 313 574 085, tel. 731 704 335.
Služba senior taxi ve městě v době výjimečných opatření bude fungovat. Je možné si objednat dovoz
léků, případně odvoz k lékaři. Tato služba je určena seniorům nad 65 let, případně osobám, které se
nacházejí v karanténě. Pokud je někdo z volajících v karanténě měl by mít povinnost na lince tuto
skutečnost oznámit z důvodu zvýšení bezpečnostních opatření a postupu.
Pro občany, kteří se ocitnou v domácí karanténě nebo pro seniory starší 65 let, kteří nemají možnost
si sami obstarat potraviny nebo léky, nabízí město možnost obstarání základních potravin a léků.
V pracovních dnech lze tuto službu objednat na telefonu č. 313 572 511-2 v době od 7:30 do 15:00
hod..

– Uzavírají se samoobslužné prádelny a čistírny a také prodejny elektro, které měly dosud výjimku.
Ruší se prodej ubytovacích služeb.
– Hobbymarkety budou fungovat pouze pro živnostníky a podnikatele, kteří jejich sortiment potřebují
pro své podnikání. Pro veřejnost zůstanou uzavřené.
– Otevřou autoservisy a STK, květinářství, zahrádkářské potřeby, pohřebnictví nebo prodej
zdravotnických potřeb.
– Uzavírají se vnitřní i venkovní sportoviště (týká se všech sportovních hřišť a areálů ve městě)
– Ruší se modré zóny ve městech.
– Pediatři v Novém Strašecí (MUDr. Cibulka, MUDR. Benkovská) ošetřují od 16.3. pouze po
předchozím telefonickém objednání. Více info na webu pediatrů.

Pokud někdo nebude karanténu dodržovat, hrozí mu pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho vláda
také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, podle kterého je šíření koronaviru
trestným činem.
-

