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Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Jak se chovat v případech, pokud jste pobývali v posledních 14 dnech v rizikové oblasti
nákazy novým koronavirem (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie
(regiony Trentino - Alto Adige, Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont),
Japonsko, Singapur + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo
přestup na velkých letištích v Číně a:

MÁTE projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
•
•
•
•
•

pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi
alkoholu
při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu
kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním
prostředkem. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

NEMÁTE projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
•

•
•
•
•
•

kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS), které rozhodne o příslušných
protiepidemických opatření včetně karantény – pracoviště:
Pracovní dny

Po, St 08:00 – 17:00; Út, Čt, Pá 08:00 – 14:00

České Budějovice
Strakonice

387 712 210 387 712 211 387 712 212 387 712 310 387 370 312
387 370 320 387 712 321 387 712 326 387 712 380
387 712 812 387 712 824

Mimopracovní dny

So, Ne 07:00 – 17:00

Pohotovostní linka 736 514 386
kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení
karantény
po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se
kontaktu s ostatními lidmi
často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi
alkoholu
pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního
oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte
hromadným dopravním prostředkem. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Informace se vývojem situace můžou měnit, hlavně seznam rizikových oblastí nákazy a telefonní kontakty. Aktuální údaje
najdete na stránkách města Strakonice www.strakonice.eu

Užitečné odkazy na informace spojené s koronavirem COVID-19
Infolinka Státního zdravotního ústavu rady v souvislosti s koronavirem (24/7) na číslech 724 810 106,
725 191 367
Infolinka Jihočeského kraje denně od 7 do 17 hodin, denně na čísle 800 100 450
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem nového koronaviru
COVID-19
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskehokoronaviru-2019_18415_1.html
Česká lékárnická komora
https://www.lekarnici.cz/
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti
Aktuální doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR (výjezdy do zemí)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=C-D
Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně storna zájezdů do oblastí postižených novým
koronavirem
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus
COVID 19 – práva zákazníků cestovních kanceláří
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-19-%E2%80%93-prava-zakazniku-cestovnich-kancelari
Doporučení pro školy ke koronaviru
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
Informace Jihočeského kraje - KORONAVIRUS - preventivní informace
https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace-aktualizujeme
Instruktážní video pro mytí rukou „Nemocnice České Budějovice, a.s. - 20 vteřin pro zdraví“
https://youtu.be/BSakCj-CDFQ
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