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Speciál Frýdlantského 
zpravodaje - Covid-19 

Vážení čtenáři. 
Držíte v rukou speciální vydání 
Frýdlantského zpravodaje, které 
Vás má co nejlépe informovat 
o všem podstatném, co se ve 
Frýdlantě událo v průběhu 
března v souvislosti s šířením 
nákazy nového typu koronaviru, 
označovaného jako Covid-19.  
V tomto speciálu najdete nejen 

přehled všech změn a nařízení, 
která byla ve snaze zabránit 
dalšímu šíření nákazy vyhlášena 
vládou a Libereckým krajem, ale 
také informace o samotném viru, 
o důležitosti roušek, byť doma 
ušitých, nebo o nové službě Města 
Frýdlant pro seniory, která reaguje 
na jejich izolaci kvůli koronaviru. 

Uvnitř tohoto čísla Frýdlantského 
zpravodaje ale najdete i informace 
o infrastruktuře ve Frýdlantu 
a ukázku solidarity a pomoci 
druhým, která je v těchto těžkých 
dnech tím, co nás hřeje u srdce a 
dává nám naději v lepší zítřky. 

S přáním pevného zdraví redakce 
Frýdlantského zpravodaje

ZDARMA



Vážení spoluobčané, 

dostali jste do rukou mimořádné 
číslo Frýdlantského zpravodaje. 
Právě teď prožíváme něco, co 
novodobý svět dosud neznal. 
Globální pandemii virového 
onemocnění COVID-19, způsobe-
ného virem SARS – CoV -2. 

Rychlé rozšíření nemoci  
do populace způsobily dva 
faktory – neexistence imunity  
v lidské populaci a otevřený svět.

Stalo se a musíme se prát.  
Na rozdíl od jiných stavů 
nebezpečí, na které jsme vycvičeni 
a vybaveni, se nyní potýkáme  
s neviditelným nepřítelem. Musím 
se přiznat, že jsem vůbec netušil, 
že nemoc může mít takový 
dopad. Zdravotní, společenský, 
ekonomický.

V současné době musíme 
především eliminovat přenos 
nákazy v naší komunitě. Vše shrnu 
konstatováním, že stát selhal.

Okamžitě po vyhlášení 
nouzového stavu, jsme začali 
soustřeďovat pomoc pro 
nejpotřebnější – seniory a 
handicapované a pro všechny  
„v první linii“ – lékaře a zdravot-

níky, příslušníky IZS, prodavačky 
a prodavače základních potřeb, 
pracovníky v sociálních službách, 
řidiče autobusů. Do dnešního 
dne nejsou vybaveni základními 
prostředky osobní ochrany tak, 
jak je třeba.

Jsem nesmírně rád, že  
na Frýdlantsku máme kapacity 
pro šití roušek – ústenek. Výrobci 
okamžitě přesměrovali výrobu, 
aby vykryli absolutní nouzi 
ochranných prostředků.

Stejně tak všichni, kdo mají šicí 
stroj a materiál, k němu zasedli 
a šili a šijí roušky – ústenky pro 
své nejbližší, přátele i sousedy, 
abychom se mohli ochránit před 
neviditelnou Hrozbou. Všem Vám 
MOC DĚKUJI! Je jich neustálý 
nedostatek, ale věřím, že se podaří 
zajistit a vyrobit další.

Museli jsme zavřít úřad, 
abychom uchránili před 
nákazou pracovníky, kteří Vám 
poskytují každodenní servis. 
Volné kapacity práce pracovníků 
města a škol jsme přesměrovali 
na dobrovolnictví. Zajišťujeme 
zásobování a zajištění těch 
nejohroženějších – seniorů, kteří 

Dan Ramzer, 
starosta a předseda 
Krizového štábu ORP III Frýdlant
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musí dodržovat preventivní 
režim nejodpovědněji. Všechny 
potřebné kontakty najdete  
v tomto zpravodaji, na letáčcích, 
na internetových stránkách 
města www.mesto-frydlant.cz a 
na facebooku. 

CHRAŇTE SEBE, SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
A NEVYSTAVUJTE SE 
ZBYTEČNÉMU RIZIKU.

Proto si všude na veřejných 
místech kryjte ústa a nos, nejlépe 
i oči a ruce, dodržujte pravidla 
zvýšené hygieny rukou, zbytečně 
si nesahejte do očí a na obličej 
a vyhýbejte se zbytečnému 
osobnímu kontaktu. Například 
podáváním rukou.

Sledujte televizi, internetová 
zpravodajství a facebook, 
poslouchejte veřejnoprávní a 
městský rozhlas. Získáte tím 
aktuální informace.

Jak dlouho bude nouzový stav 
trvat, nevím, ale jedno vím jistě. 
Budoucnost už bude jiná, než 
minulost. Věřím, že odpovědnější, 
pokornější a pozornější.
Teď je potřeba vydržet. 

Děkuji Vám všem za odpovědný 
přístup a pomoc, které se nám 
všem z různých stran dostává.

Až to skončí, těším se zase 
na společná setkání v našem 
krásném a na lidskou solidaritu 
bohatém městě!

DRŽTE SE!   
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O viru – základní informace

 Způsob přenosu: kapénkami při kýchání a kašlání, i fyzickým kontaktem, zatím není prokázáno, zda se tento vir přenáší  
 vzduchem, doporučuje se proto dodržovat dostatečný odstup

 Klinické příznaky: podobné jako u chřipky, vysoká teplota (až 20 % pacientů má ale teplotu nižší než 38°C), únava,  
 dušnost, kašel může se rozvinout ve virový zápal plic, selhání ledvin a smrt, ale může také proběhnout bez příznaků

 Inkubační doba: uvádí se až 14 dní, přičemž člověk je nejvíce nakažlivý v prvních fázích onemocnění
 Nejvíce ohrožené skupiny: starší lidé a lidé s oslabenou imunitou
 Smrtnost (podíl zemřelých ze všech nakažených): různé zdroje uvádí mezi 2 % a 3 %, ale výrazně záleží na věku – u lidí 

 ve věku 70 až 79 let se uvádí 4 % a nad 80 let poté již přes 8 %. Naopak u lidí pod 50 let je smrtnost výrazně pod 1 %.  
 Např. v Koreji je aktuální smrtnost 0,8 %, v Německu 0,15 %. Tyto údaje však jsou obtížně stanovitelné a různé zdroje se 
 aktuálně v hodnotách liší.

 Léčba: několik léků je ve fázi testování, žádný zatím není ověřený a schválený, očkování neexistuje, nasazuje se jen 
 podpůrná léčba příznaků

 Prevence: podobná jako u jiných virových onemocnění včetně chřipky – tzn. mytí a dezinfekce rukou, vyhýbání se 
 místům s velkým počtem lidí, případně používání vhodných ochranných pomůcek, jako jsou respirátory

Zdroj: www.okoronaviru.cz

COVID-19 je onemocnění způsobené virem označeným jako SARS-CoV-2 nebo 2019-nCoV, zjednodušeně 
„koronavirus“. Jde o virus ze skupiny koronavirů, které jsou charakteristické svým tvarem připomínajícím 
sluneční koronu. Virus napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu 
zdravotních problémů, vedoucích ve vážných případech až ke smrti. Onemocnění bylo poprvé zaznamenáno 
jako neznámý virový zápal plic v Čínském Wu-chanu, a to s největší pravděpodobností po přenosu viru ze zvířete  
na člověka, podobně jako virus SARS v roce 2002.

Vývoj událostí, souvisejících se šířením 
nového typu koronaviru Covid-19, 
v čase v ČR a Libereckém kraji
Ve čtvrtek 30. ledna 2020  
vyhlásila WHO (Světová zdravotnická 
organizace) kvůli novému typu  
koronaviru tzv. globální stav nouze. 

V pondělí 3. února 2020 bylo  
vydáno ministerstvem zdravotnictví 
ochranné opatření, kterým se od ne-
děle 9. února 2020 až do odvolání 
zakazují všechny přímé lety z Číny  
na všechna mezinárodní letiště  
v České republice.
 
Ve středu 26. února 2020 bylo 
vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci vydáno ministerstvem zdravot-
nictví doporučení cestovatelům, kteří 
pobývali v období od poloviny ledna 
2020 v regionech Emilia-Romagna, 
Lombardie, Piedmont a Veneto, aby  

v následujících 14 dnech po opuštění 
regionu sledovali svůj zdravotní stav se 
zaměřením se na příznaky počínajícího 
respiračního onemocnění (především 
horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).   

V neděli 1. března 2020 oznámil  
ministr zdravotnictví potvrzení  
prvních třech případů nákazou  
COVID-19 v České republice. 

V pondělí 2. března 2020 po-
zastavila Bezpečnostní rada státu  
s platností od 5. března na dobu 
14 dnů letecká spojení s oblastmi  
v severní Itálii a v Jižní Koreji.
  
Ve středu 4. března 2020 bylo 
přijato mimořádné opatření, kterým 
bylo všem pořadatelům hromadných 

akcí na území ČR s předpokládanou 
účastí nad 5000 osob denně 
nařízeno oznámit takové akce místně 
příslušné krajské hygienické stanici.  

V neděli 8. března 2020 vydalo 
ministerstvo zdravotnictví mimo- 
řádné opatření, které se týká 
nařizování karantény pro kontakty 
nakažených osob. Jednotlivé 
karantény pro kontakty nakažených 
osob nově na dálku rozhodují 
praktičtílékaři. Hygienické stanice 
hlásí praktickým lékařům a 
praktickým lékařům pro děti a dorost 
všechny osoby, které byly v kontaktu 
s nakaženými pacientem, a lékaři na 
dálku rozhodnou o karanténě v délce  
14 dnů.

pokračování na další straně
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V pondělí 9. března 2020 byl  
nařízen s účinností od 10. 3. 2020  
pro všechny poskytovatele zdravot-
ních služeb lůžkové péče a zařízením 
sociálních služeb zákaz návštěv osob. 

V úterý 10. března 2020 rozhodla 
Bezpečnostní rada státu o přijetí  
dalších dvou mimořádných opatření  
v souvislosti s onemocněním 
COVID-19. Zakázány byly všechny 
hromadné akce, kde je najednou více 
než 100 osob a také byla zakázaná 
osobní účast na výuce na základních, 
středních, vysokých i vyšších 
odborných školách. Tyto školy byly 
uzavřeny.

Ve čtvrtek 12. března 2020 
vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru  
nouzový stav na celém území ČR. 
Nouzový stav začal platit od 14:00  
dne 12. března 2020. Důvodem je 
ohrožení zdraví obyvatel. Nouzový 
stav je státní krizové opatření vyhla-
šované v případě závažných situací,  
které ve značném rozsahu  
ohrožují životy, zdraví či majetek 
anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 
Nouzový stav může trvat až 30 
dnů, se souhlasem Sněmovny 
i déle. V souvislosti s vyhlášením  
nouzového stavu byla vládou ČR  
vydána nová mimořádná opatření.

V pátek 13. března 2020 vláda  
na mimořádném jednání přijala další 
mimořádná opatření k prevenci šíření 
koronaviru, do karantény musí všichni 
přijíždějící z rizikových zemí. Čeští 
občané a v ČR žijící cizinci nesmějí  
od půlnoci z neděle na pondělí 
16. března až na výjimky opustit 
republiku. Současně začíná platit 
i obdobný zákaz pro cizince, kteří 
by chtěli přijet do České republiky 
a nemají zde trvalý či dlouhodobý 
přechodný pobyt. 

Od soboty 14. března 2020 od 6:00 
hodin do 24. března 2020 do 6:00 
hodin se uzavírají veškeré obchody  
s výjimkou prodejen potravin,  

hygienického a drogistického zboží, 
lékáren a výdejen zdravotnických  
prostředků, paliv a pohonných hmot 
a dalších.

Ve stejném období platí také zákaz 
přítomnosti veřejnosti v provozov-
nách stravovacích služeb s výjimkou 
provozoven, které neslouží pro ve-
řejnost, například zaměstnanecké  
stravování a stravování poskytovatelů 
zdravotních a sociálních služeb  
či vězeňských zařízení.

V neděli 15. března 2020 vláda 
rozhodla v rámci preventivních kroků 
proti šíření koronaviru SARS CoV-2  
o dalších mimořádných opatřeních. 
Od půlnoci 16. března až do 24. března 
6.00 ráno vyhlásila omezení volného 
pohybu osob až na vymezené 
nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž 
opětovné zavedení ostrahy hranic.

Nová opatření  
ze dne 15. 3. 2020

Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. 
března 2020 do 6.00 je zakázán volný 
pohyb osob na území České republiky 
s výjimkou cest do zaměstnání,  
do zdravotnických zařízení, za rodinou 
a dalších nezbytných cest.

Od 16. března 2020 platí zákaz 
vstupu do České republiky  
pro všechny cizince bez trvalého  
či přechodného pobytu v délce  
nad 90 dní.

Od 16. března 2020 se občanům 
České republiky a cizincům s trvalým 
či přechodným pobytem v délce  
nad 90 dní zakazuje vycestovat  
z České republiky.

V úterý 17. března 2020 vyhlásil 
krizový štáb Libereckého kraje  
na celém území Libereckého kraje  
od 18.00 hodin až do odvolání  
zákaz vstupu a pohybu osob bez 
ochranných prostředků, které chrání 
dýchací cesty a to do prostředků 
veřejné hromadné dopravy, provo-
zoven, jejichž provozje povolen i  
za nouzového stavu (např. obchodů 
s potravinami), sociálních a zdravot-
nických zařízení, sídel orgánů veřejné 
moci (úřadů), správních orgánů a  
integrovaného záchranného systému, 
pošt, lékáren, bank i taxislužby.

Ve středu 18. března 2020 vyhlásila 
zákaz vycházení bez roušky nebo jiné 
ochrany obličeje i Česká vláda. Začal 
na celém území ČR platit ve čtvrtek 
19. března 2020, stejně jako nařízení, 
že v době od 10 do 12 hodin mohou 
v obchodech, lékárnách či drogeriích 
nakupovat jen lidé starší 65 let. 

Ve čtvrtek 19. března 2020 změnila 
vláda čas vyhrazený pro nákup  
v obchodech, lékárnách či drogeriích 
lidem starším 65 let. Nově je jim 
vyhrazen čas od 7 do 9 hodin. Toto 
mimořádné opatření vešlo v platnost 
v pátek 20. března 2020. 

Foto: Freepik
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Frýdlant nabízí pomoc osamělým 
seniorům s nákupem i zajištěním 
obědů

1) zajištění nákupu základních potravin, drogerie a léků  
 - nákup do 500 Kč

2) rozvoz obědů v pracovních dnech (od pondělí do pátku) 

 - 70 Kč za oběd bez polévky (nabídka jednoho jídla) 
 - 75 Kč za oběd s polévkou (nabídka jednoho jídla)

Objednávky na těchto  telefonních číslech: 

   488 886 704                    488 886 705                   728 393 130

Volejte v době od 10 do 12 hodin!  Rozvoz bude probíhat od 11 hodin do 13 hodin.
Rozvoz je poskytován zdarma!  Platbu žádáme při předání nákupu a obědu.

Služba je poskytována na území města Frýdlant.

Město Frýdlant nabízí osamělým seniorům, kteří nemají možnost požádat rodinné 
příslušníky či omezili veškeré kontakty s okolím a také lidem v karanténě:
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Frýdlantská nemocnice omezila 
ambulantní a operační provoz

Frýdlantská nemocnice má v současné době z důvodu epidemie 
Covid-19 omezený ambulantní a operační provoz. Upozorňuje také, 
že ošetřuje POUZE AKUTNÍ PŘÍPADY BEZ RESPIRAČNÍCH PŘÍZNAKŮ 
(kašel, teplota, dušnost). 

Zároveň žádá pacienty, aby nevstupovali do nemocnice, pokud 
mají nařízenou karanténu nebo příznaky popisované u nemoci 
Covid-19. V takových případech radí kontaktovat ošetřujícího 
lékaře nebo pracoviště Krajské hygienické stanice v Liberci. „Cílem 
opatření není znepříjemnit pacientům život a omezit péči, ale ochránit 
nemocné i zdravotníky, aby po kulminaci epidemie bylo zdravotnictví 
akceschopné pro záchranu životů,“ říká ředitel Nemocnice Frýdlant 
Ing. Jan Rais MBA.

Školy zůstaly i po jarních prázdninách 
zavřené

Až do odvolání zůstaly také ve Frýdlantu uzavřené základní a střední školy. 
O jejich uzavření rozhodl mimořádným opatřením 10. března 2020 ministr 
zdravotnictví. Nařízení o uzavření se týká nejen všech škol základních a středních,  
ale i vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR.  
U ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant je tak od té doby pro žáky uzavřena základní škola, 
školní družina, dům dětí a mládeže i základní umělecká škola. Uzavřena je 
rovněž Základní škola speciální Frýdlant včetně školní družiny.
Pro žáky školy nejsou v době uzavření škol zajišťovány obědy ani školní jídelna 
provozovaná Školní jídelnou Frýdlant, p. o. Pro žáky tedy není bohužel možné v době 
uzavření škol a školských zařízení zajistit náhradní program a stravování. Obědy jsou 
žákům automaticky odhlášeny.

Všechna pracoviště mateřské školy a Dětská skupina Koťata zůstávají prozatím otevřená bez omezení a v běžném provozu.
Školy ale na učení dětí nerezignovaly. Na svých webech mají instrukce pro rodiče týkající se domácí práce pro děti a 
studenty, některé také zavedly online výuku a nabízejí řadu možností v podobě odkazů na výukové programy, jak děti 
nadále vzdělávat. Sledujte proto webové stránky jednotlivých školských zařízení. 

Odběrová sanitka nepřeváží pacienty 
nakažené koronavirem!

V Libereckem kraji jezdí v současné době dva vozy Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje, které na základě pokynu z Krajské hygienické stanice zajišťují  
ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec odběr vzorku od lidí, u nichž existuje 
možnost nakažení COVID 19.

Sanitky, které jsou označené jako Odběrový vůz, NEJSOU určeny k převozu pacientů. 
Za přísných podmínek, jako je použití ochranných pomůcek a přísných dezinfekčních 
opatření, zajišťují pouze sběr vzorků a jejich svoz do laboratoře.

Pokud je uvidíte ve svém okolí, není důvod k vážnějším obavám.

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ
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Informace z finanční správy ČR
Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost  
v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností probíhá jen 
v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen je i provoz pokladen. 

Finanční správa také ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené 
úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové 
komunikace.

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby, prodlužují 
se také lhůty po některá daňová přiznání. Veškeré informace a podrobnosti 
najdete na www.financnisprava.cz .

Veřejná doprava v kraji v prázdninovém 
provozu, vstup pouze s rouškou

V prázdninovém provozu je kvůli uzavření škol veřejná doprava v Libereckém kraji. 
Některé spoje proto nejezdí. Sledujte webové stránky jednotlivých dopravců nebo 
www.iidol.cz.

Pamatujte také na opatření, která nařídila vláda či kraj. Do autobusů se v současné 
době nesmí nastupovat předními dveřmi. Vlaky jezdí bez průvodčích. Zastaveny jsou 
autobusové a vlakové linky do Polska a Německa. Až do odvolání je v rámci ochrany 
před rizikem nákazy zrušen režim výstupu na znamení. Řidič zastavuje na všech 
zastávkách uvedených v jízdním řádu. 

Nařízením vlády je zakázán vstup, pobyt a pohyb osob bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků 
veřejné hromadné dopravy. Opatření se týká všech autobusů, vlaků, tramvají.

Pytlový sběr tříděného odpadu 
ve středu 25. března neproběhne

Město Frýdlant informuje občany, že ve středu 25. března 2020 NEPROBĚHNE svoz 
pytlů s tříděným odpadem. Prosíme občany, aby pytle ven nepřipravovali. O dalším 
termínu svozu budete včas informováni.

Úprava otevírací doby sběrného dvora
Sběrný dvůr v Raisově ulici upravil s ohledem na situaci kolem pandemie koronaviru 
otevírací dobu. V současné době je občanům města k dispozici vždy v PONDĚLÍ  
od 14.00 do 16.00 hodin a ve STŘEDU od 13.00 do 15.00 hodin. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ  
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Městský úřad Frýdlant je do odvolání 
uzavřen

Starosta města Frýdlantu v souvislosti s vyhlášením NOUZOVÉHO STAVU Vládou České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2) na území České republiky ze dne 12. března 2020 rozhodl o úplném uzavření 
Městského úřadu Frýdlant. Toto rozhodnutí je účinné od 16. března 2020 a platí až  
do zrušení tohoto mimořádného opatření. 

„Vyzývám veřejnost, aby se zaměstnanci úřadu komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, 
případně pomocí provozovatele poštovních služeb a platby realizovala prostřednictvím 
bezhotovostního styku. Smyslem přijatých mimořádných opatření je především ochrana zdraví 
občanů, včetně zaměstnanců úřadu. Jediným důvodem byla nemožnost zajistit jakékoliv prostředky 

individuální ochrany nejen pro pracovníky města a městského úřadu. Snaha bude přijmout taková opatření, aby služby mohly být 
co nejdříve obnoveny,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. 

I přes uzavření Městského úřadu veřejnosti úředníci, kterým v tom nebrání objektivní překážka, nadále pracují a jsou 
občanům k dispozici prostřednictvím telefonu nebo emailu: Tel. 488 886 111, E-mail: mesto@mu-frydlant.cz .
Na webových stránkách města www.mesto-frydlant.cz jsou pak uvedeny kontakty na jednotlivé pracovníky.

Kino, muzea, knihovna i infocentrum 
jsou zavřené. Město zrušilo kulturní akce
Až do odvolání jsou ve Frýdlantu uzavřené objekty města, jako je městské muzeum v radnici, městské muzeum Špitálek, 
radniční věž nebo také služby poskytující Městská knihovna Frýdlant a Turistické informační centrum v přízemí radnice. 
Zrušeny jsou také na dobu neurčitou všechny kulturní akce města včetně promítání filmů v Městském kině Frýdlant. 

Důvodem jsou opatření vlády, zavedená k zamezení šíření koronaviru a uzavření Městského úřadu Frýdlant. Zrušen je tak 
například i Velikonoční jarmark, naplánovaný na začátek dubna a Setkání Frýdlantů u příležitosti čtvrtstoletí spolupráce, 
které mělo proběhnout v červnu. O konání či nekonání tradiční akce Frýdlant se baví, která je naplánována na 13. června, 
bude teprve rozhodnuto s ohledem na následující vývoj epidemie koronaviru. 

Děkujeme za pochopení. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ
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Desatero zodpovědného chování 
v době stavu nouze a karantény 

kvůli koronaviru
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování během celoplošného 
omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru. Čtěte a prosím řiďte se těmito radami.

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí. Průběžně 
sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, 
kde je možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.

Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou masku, pokud ji máte k dispozici. Nebo 
použijte jakýkoli jiný prostředek k ochraně dýchacích cest – šátek, šálu, … Ochranné pomůcky pravidelně 
vyměňujte.

Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu 
viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí. 

Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je 
v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.

Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých 
se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, 
plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.

Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných 
činnostech.

I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.

Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.

Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu  a dotazujte se 
na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního 
kontaktu.

Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, 
dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.
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Na veřejná místa včetně 
obchodů pouze s rouškou!
Také ve Frýdlantu platí od úterý 17. března, stejně jako pro celý Liberecký kraj a od 19. března 2020 i pro celou 
republiku, ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU osob BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (roušky, respirátory, šátky, 
šály,…), které chrání dýchací cesty na veřejná místa, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, 
jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu (např. obchodů s potravinami), sociálních a zdravotnických zařízení, 
sídel orgánů veřejné moci (úřadů), správních orgánů a integrovaného záchranného systému, pošt, lékáren, bank i 
taxislužby. Nařízení platí až do odvolání. 
A protože jsou roušky stále nedostatkovým zbožím a lidé si je stále častěji šijí doma z vlastních zdrojů látek,  
v následujícím článku se dozvíte nejen proč jsou důležité, ale také z jakého materiálu jsou nejvhodnější nebo jak 
je sterilizovat.

Nosit vlastnoručně ušitou  
roušku má smysl. Nepodceňte 
její materiál a sterilizaci
Domácí výroba roušek je často zatím jediný způsob, jak se mohou lidé k tomuto nedostatkovému zboží dostat. 
Studie přitom poukazují, že nové bavlněné triko ochrání okolí nakaženého v některých případech skoro stejně 
účinně, jako chirurgická rouška. Které materiály jsou na výrobu vhodné a jak se o roušku správně starat?

Uvědomte si limity roušky
Na rozdíl od profesionálních 
respirátorů vybavených nanofiltrací je 
hustota tkaniny v běžných rouškách 
poměrně řídká. Neumožňuje proto 
zcela dokonale odfiltrovat virové 
částice o velikosti pouhých několika 
desítek nanometrů. Právě ty jsou  
z hlediska šíření koronaviru rizikové, 
a tak laicky řečeno: Jakmile se infekce 
dostane “do vzduchu”, rouška ji  
ze své podstaty zachytit spíše 
nemůže. Zejména v místech, kde se 

mohou nakažení jedinci vyskytovat ve 
velkém počtu, je proto třeba se chránit 
respirátorem. Přesto nelze význam 
roušek zanedbávat či ho popírat. 
Ba naopak. Díky roušce je vysoká 
pravděpodobnost, že nakažený 
člověk své infekční kapénky  
do vzduchu vůbec nedostane. 

Studie účinnosti totiž ukazují, že  
i jednoduchá, podomácku 
vyrobená rouška nás dokáže 
částečně ochránit a zároveň je 
schopna efektivně zachytávat 

naše vlastní, potenciálně nakažlivé 
kapénky, které neustále šíříme  
do okolí kašláním, mluvením, a 
dokonce i samotným dýcháním. 

Vzhledem k tomu, že nakažené 
osoby jsou vysoce infekční ještě před 
prvními projevy příznaků nákazy 
a část onemocnění může probíhat 
dokonce i zcela bezpříznakově, slouží 
rouška jako významná bariéra chránící 
naše okolí před námi samotnými. Její 
účinnost lze navíc jednoduše zvýšit i 
nošením ochranných brýlí, které brání 

Foto: Freepik
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kontaktu kapének se spojivkami. 
Nošení roušky tak je z pohledu 
ochrany před dynamickým vývojem 
pandemie správné. Iniciativy, které 
se v posledních dnech snaží přimět 
veřejnost nosit i ty podomácku 
vyrobené, si zaslouží širokou podporu. 
Nošení roušky většinovou společností 
totiž umožňuje výrazné snížení 
přenosu koronaviru. 

Vyrobte si roušku doma
V současnosti koluje po sítích řada 
návodů na podomácku vyrobené 
roušky. Jejich účinnost se přitom 
různí a data, která by dokázala určit 
nejlepší variantu, není snadné získat 
zejména pro častou improvizaci při 
jejich domácí výrobě. Bez ohledu 
na „postup výroby” je klíčové zvážit 
několik obecných kritérií, které by 
ideální rouška měla splňovat. Kromě 
výběru vhodného materiálu jde 
o možnost sterilizace či správné 
používání roušky.

Vhodný materiál zajistí 
schopnost filtrace i 
prodyšnost
Prvním krokem k výrobě vlastní 
roušky je volba vhodného materiálu. 
Potřebujeme, aby zachytil co nejvíce 
virových částic a zároveň nám 
umožnil pohodlně dýchat. V níže 
uvedených grafech [graf 1 a 2] je tak 
srovnána jak prodyšnost, tak účinnost 
filtrace různých běžně dostupných 
textilních materiálů. Zatímco běžná 
šála je velmi dobře prodyšná, její 
schopnost zachytit virové částice 
je značně omezená. Opačným 
případem je pytlík od vysavače, který 
jako filtr slouží velmi dobře, avšak 
téměř neumožňuje dýchání. S takto 
vyrobenou rouškou tedy hrozí, že 
většinu vzduchu budeme vdechovat 
a vydechovat netěsnostmi při jejich 
okrajích. Jako málo účinné se ukazuje i 
vrstvení látky na sebe, které nezvyšuje 
záchyt virových částic a zároveň 
výrazně omezuje prodyšnost (graf 
efektivita filtrace bakteriálních částic). 
Pří výběru látky je důležité vzít v potaz 
i to, zda lze materiál dezinfikovat 

vyvařením. Jen tak budeme moci 
roušku použít opakovaně.

Jako optimální pro tvorbu roušky 
se jeví čistá bavlna z nové látky  
pro povlečení či trička. Hustota 
zvolené látky by měla být obecně 
taková, abychom proti světlu neviděli 
jednotlivé otvory mezi vlákny, ale 
látka nám zároveň umožňovala  
po přiložení k ústům snadné 
nadechnutí. I podomácku vyrobená 
rouška z bavlněného trička velmi 
efektivně chrání okolí před 
vykašlanými infekčními částicemi. 
Zatímco lidé bez roušky vykašlali  
v průměru 200 infekčních kapének,  
lidé s vlastnoručně vyrobenou 
rouškou pouze 43. Bavlněná rouška 
tedy zachytila téměř 80 % všech 
vykašlaných infekčních částic, 
čímž ji lze téměř srovnat s rouškou 
chirurgickou, která jich zachytí až  
85 %. Při filtraci nejmenších infekčních 
částic už se rozdíl v účinnosti mezi 
chirurgickou a doma vyrobenou 
rouškou o něco zvyšuje. I přesto je 
však rouška vyrobená z bavlny stále 
schopna odfiltrovat přibližně 70 % 
částic o velikosti průměrné bakterie. 

Možnost snadné a 
opakované sterilizace
I podomácku vyrobená rouška by měla 
splňovat možnost snadné sterilizace 
po každém použití. Nejjednodušším 
způsobem jak roušku sterilizovat 
je vyvaření. Z důvodu opatrnosti 
doporučujeme pro odstranění všech 
virů, bakterií či prvoků nechat vodu 
projít varem a poté ji nechat i s rouškou 
samovolně vychladnout. Takové 
zacházení opakovaně vydrží například 
100 % bavlna. Pro úplnost je vhodné 
dodat, že studie zabývající se příbuzným 
koronavirem, který v letech 2002  
až 2003 způsobil epidemii onemocnění 
SARS, popisují, že virové částice jsou 
inaktivovány již při teplotě 60 C̊  
po dobu 30 minut. Pro současný typ 
viru ale zatím věrohodná data nemáme. 

Snadná výroba a vhodné 
použití
Ne každý z nás si dobře rozumí  
s šicím strojem či jehlou a nití. Stručné 
a přehledné návody a postupy  
na výrobu roušek lze nalézt například 
na této stránce: https://www.
caramilla.cz/site-rousky-ustenky   

Graf 1:  Účinnost různých materiálů při filtraci virových částic bakteriofágu MS2 o velikosti pouhých  
25 nanometrů (0,025 mikrometru).   Zdroj: Davies et al. (2013) 

Graf 2:   Prodyšnost jednotlivých materiálů ve srovnání s chirurgickou rouškou. Zdroj: Davies et al. (2013) 

Zdroj: www.okoronaviru.cz
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Těžká doba sebou přináší i naději 
– lidskou dobrotu a solidaritu

Pandemie nového typu koronaviru  
s sebou přinesla nejen řadu 
striktních omezení a nařízení, ale 
také obrovskou vlnu solidarity.  
V době, kdy v celé republice zoufale 
chybí ochranné prostředky nejen 
pro běžné občany, ale i pro bojovníky 
v první linii, jakou jsou zdravotníci, 
hasiči, policisté, lékárníci a také třeba 
pro prodavačky či řidiče veřejných 
hromadných prostředků, objevují se 
lidé, kteří neváhají pomoci. 
Prakticky po celé republice začali 
lidé v domácnostech sami šít 
látkové roušky nejen pro potřebu 
svou a svých bližních, ale rozdávají 
je zdarma i dalším, kteří je potřebují. 

Také ve Frýdlantu šije roušky každý, 
kdo má z čeho a má jen trochu 
šikovné ruce a šicí stroj. Roušky 
šijí zaměstnanci úřadu, Domova  

U Spasitele, Střediska sociální péče, 
ale i firem, které jindy šijí textil. Tyto 
firmy teď přesměrovaly podstatnou 
část své výroby právě na šití roušek, 
které jsou pak distribuovány tam, 
kde jsou nejvíce potřeba.

Bezejmenných hrdinů, kteří svou 
doma vyrobenou roušku darují 
těm, kteří žádnou nemají, jsou i  
ve Frýdlantě stovky. Děkujeme 
Vám. Děkujeme Vám, že Vaše 
roušky chrání Vás, nás a doufejme, 
že pomohou pandemii koronaviru, 
když ne zastavit, tak alespoň 
zmírnit. A děkujeme Vám za vědomí,  
že i v těžkých dobách se můžeme 
spolehnout na lidskou dobrotu, 
která přes všechen strach a všechny 
obavy z budoucnosti hřeje na srdci a 
dává naději.    

Prádelna Frýdlant – ušila 300 roušek  
pro zaměstnance frýdlantské nemocnice 
a jejich rodinné příslušníky. 

Místní textilní fabriky téměř zastavily 
výrobu a šíjí bez ustání roušky, které jsou 
naprosto nedostatkovým zbožím. 

Také v Domově U Spasitele šijí roušky.  
A to nejen pro svou potřebu. 

Roušky ušité rodinou Pavlištových.

Pan Nguyen Van Hunga, který má  
obchod ve Frýdlantu na náměstí, 
předal místostarostovi Frýdlantu Jiřímu 
Stodůlkovi darem 50 dezinfekčních gelů 
pro zdravotní a sociální služby. Připojil 
se také k akci vietnamské komunity  
u nás a poskytuje příslušníkům IZS kávu a 
nápoje zdarma.

Středisko sociální péče - také tady vyrábějí 
roušky pro potřebné.


