
Určeno zákonným zástupcům žáků  

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnu 10, 

příspěvková organizace 

V souvislosti s blížícím se termínem jarních prázdnin se dá předpokládat zvýšený počet 

individuálních cest do alpských lyžařských středisek. Škola zatím nenařizuje plošný 

čtrnáctidenní zákaz vstupu žáků, kteří navštívili severní Itálii, do školy. Upozorňujeme však na 

možné riziko nákazy či pobytu v karanténě v postižené oblasti a na dobrovolnou možnost 

zůstat v domácí karanténě po návratu z Itálie. 

Pokud by měl či má kdokoliv z žáků nebo rodinných příslušníků žáků podezření, že přišel do 

styku s nakaženou osobou, nebo má podezření na projevy onemocnění koronavirem, měl by 

tuto skutečnost bez prodlení oznámit škole. Následný dopad na školní docházku (domácí 

karanténa) bude v takovém případě samozřejmě omluven. 

Mgr. Jana Mašindová, ředitelka školy 
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V severní Itálii došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru  zejména v regionech 

Lombardie, Benátska/Veneto, Emilia Romagna a Piemontu.   

  

MZV občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie, Benátska, Emilia 

Romagna a Piemontu o doby vyřešení sanitární situace. 

Bezpečnostní rada státu v pondělí 2. 3. 2020 rozhodla v souvislosti s příjímáním opatření 

proti šíření koronaviru o pozastavení letů z italských měst Milána, Benátek, Boloni a 

Bergama s účinností od 5.3.2020 na dobu 14 dnů.  

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po 

dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky 



onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším 

postupu.  

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na 

svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, 

kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. 

Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106. 

MZV doporučuje před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální 

informace ve sdělovacích prostředích, neboť může docházet k dočasným opatřením, 

která mohou narušit vnitrostátní i mezinárodní leteckou, silniční a vlakovou dopravu. 

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle 

informací Ministerstva pro místní rozvoj. 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny 

občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont 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. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

 

 

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html
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