KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor kancelář ředitele
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Starostkám a starostům
měst a obcí
v Jihomoravském kraji

JMK 42385/2020
S-JMK 42385/2020
Ing. Šedivý
54165 1581
2
5/11
10.03.2020

Zaslání mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
přílohou Vám postupuji kopie mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, a to:
 mimořádné opatření ze dne 7. března 2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, týkající se návratu osob
z území Itálie do České republiky;
 mimořádné opatření ze dne 8. března 2020, č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN, týkající se poskytovatelů
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti
a dorost;
 mimořádné opatření ze dne 9. března 2020, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN, ukládající poskytovatelům
zdravotních služeb lůžkové péče s účinností od 10. 3. 2020 realizovat zákaz návštěv pacientů
ve zdravotnických zařízeních, včetně stanovených výjimek;
 mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j. MZDR 10666/ 2020-1/MIN/KAN, zakazují s účinností
ode dne 10. března 2020 od 18:00 hodin divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující
ve stejný čas 100 osob;
 mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j. MZDR 10676/ 2020-1/MIN/KAN, zakazující s účinností
ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a osobní přítomnost studentů na studiu na vysokých školách.
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 v Evropě a přijatých preventivních opatřeních Vládou
České republiky Vám doporučuji sledovat aktualizované webové stránky:
 Jihomoravský kraj https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2
 Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/
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 Ministerstvo zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
 Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje http://www.khsbrno.cz/
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
 Česká lékárnická komora https://www.lekarnici.cz/
 Světová zdravotnická organizace WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/situation-reports
 Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronaviruschina
Na webových stránkách Jihomoravského kraje taktéž najdete výstupy ze zasedání Krajské epidemiologické
komise Jihomoravského kraje a mimořádných jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje.
V případě potřeby Vám bližší informace podají tajemníci bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
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