
Zpravodaj^Liberec
Pomáháme seniorům

Zrušení úředních  
hodin magistrátu
Dočasné omezení provozu ma-
gistrátu – úplné zrušení úřed-
ních hodin na všech pracoviš-
tích Magistrátu města Liberec 
a Městské policie Liberec.
Uzavřeny jsou všechny budo-
vy. Veškeré objednané termíny 
jsou zrušeny a nelze je vyřídit.
Veškerá podání Magistrátu 
města Liberec lze činit pouze 
prostřednictvím pošty, datové 
schránky nebo elektronicky 
se zaručeným elektronickým 
podpisem. Písemnosti, u nichž 
není vyžadováno potvrzení 
o převzetí, je možné podávat 
pouze prostřednictvím provi-
zorní podatelny ve vchodu do 
staré radnice.
Telefonický a e-mailový kontakt 
s magistrátem zůstává zacho-
ván (veškeré kontakty jsou na 
www.liberec.cz).

www.liberec.cz
Obecné dotazy
info@magistrat.liberec.cz

Tel. 485 243 111

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

Informační leták statutárního 
města Liberec obsahuje informace 
aktuální k 18. 3. 2020, 54 000 ks.

Potřebujete nakoupit, léky a podobně?

Služba je dostupná v pracovní dny 8–16 hodin

Magistrát
Městská příspěvková organizace 

Komunitní středisko Kontakt Libe-
rec spustila krizové linky na pomoc 
osamoceným seniorům na Liberec-
ku, kteří potřebují pomoc s nákupy 
či dopravou léků. Na telefonním 
čísle 770 14 14 14 najdete vždy radu 
a pomoc. Služba je určená pro osa-
mělé seniory nad 65 let, dlouhodo-
bě nemocné, ZTP. 

Stejně tak Kontaktu Liberec mů-
žete nabízet svou vlastní pomoc na 
lince 485 244 997.  Materiální po-
moc nabízejte na čísle 485 244 994.

Krizové a kontaktní linky

OPATŘENÍ, POMOC,  
INFORMACE COVID-19

770 14 14 14

NÁKUPY A LÉKY

DONÁŠKA ZDARMA, PLATÍTE JEN CENY V OBCHODECH

Infolinka Krajské hygienické stanice LK: 
485 253 111 
Odtud budete přepojeni na odborníka, lékaře.  
Provozní doba: Po, st: 7.30–17.00; út, čt: 7.00–15.00; 
pá: 7.00–14.30. 

Infolinka Státního zdravotního ústavu: 
724 810 106 a 725 191 367.
Aktuální informace získáte také na webu:  
www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Aktuality: www.szu.cz.  
Další informace ohledně opatření na území Liberec-
kého kraje najdete na www.khslbc.cz/koronavirus.

Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 
485 226 999 (denně 8.00–16.00).

Infolinka pro podnikatele a živnostníky Ministerstva 
obchodu a průmyslu: 224 854 444.

KAMKOLIV SE MUSÍTE VYDAT V NEODKLADNÝCH ZÁLEŽITOSTECH,  
NA ÚŘAD, K LÉKAŘI, NEJPRVE SI NÁVŠTĚVU OVĚŘTE TELEFONICKY!

Linky 155 a 112 používejte jen při ohrožení zdraví a života!

Bezplatná celostátní linka  
ke koronaviru 1212 

CHRAŇTE SEBE I VAŠE OKOLÍ 
ROUŠKOU ČI RESPIRÁTOREM

POKUD NEMÁTE ROUŠKU,  
CHRAŇTE SE ČÍMKOLIV!

ŠÁTKEM, ŠÁLOU...



INFORMACE COVID-19
Bezpečně v MHD

Odložení plateb 
Poplatky za komunální 
odpad, za psy, z pobytu a za 
užívání veřejného prostran-
ství můžete bez obav zaplatit 
až do konce června 2020.
Město bude bez sankcí tolero-
vat uhrazení místních poplatků 
do 30. 6. 2020 u všech, kde byly 
dřívější termíny (od 1. 3. 2020).
Informace: odpady@magistrat.
liberec.cz, tel.: 485 243 (227; 
243; 246; 226).

Školy a školky uzavřeny
Statutární město Liberec uza-
vřelo své mateřské školy pro 
běžnou veřejnost. Na dobu ne-
určitou budou do mateřských 
škol přebírány POUZE děti 
rodičů – zaměstnanců:
– bezpečnostních sborů,
– ozbrojených sil,
– obecní policie,
– poskytovatelů zdravotních

a sociálních služeb,
– orgánů ochrany veřejného

zdraví.
Statutární město Liberec nabízí 
pro výše uvedené skupiny za-
městnanců péči i o děti mladší-
ho školního věku do věku  
10 let. Základnou je ZŠ Ještěd-
ská pro děti předškolní i ško-
láky. Všechny ostatní budovy 
MŠ a ZŠ jsou uzavřeny.  

Sledujte aktuální info!
Veškeré informace sledujte 
a ověřujte na www.liberec.cz, 
případně v lokálních zdrojích 
(TV RTM, tisk, facebook orga-
nizací apod.) Situace se může 
změnit kdykoliv a mohou být 
přijata další či jiná opatření.

www.liberec.cz
Tel. 485 243 111

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N. zavedl do 
odvolání sérii opatření. Platná jsou do obnovení výuky na 
školách. Bez zakrytí obličeje do vozidel nevstupujte.

Magistrát

Jak do nemocnice?
Všichni pacienti Krajské nemocnice Liberec musí projít kon-
trolou (screeningem) v triážovém stanu. Ten se nachází na 
prostranství před budovou B (u urgentního interního příjmu). 

POKUD JE TO MOŽNÉ,
NEVYCHÁZEJTE!
SENIOŘI NAD 70 LET, ZŮSTAŇTE VE SVÝCH DOMOVECH!

POKUD NEMÁTE ROUŠKU,  
CHRAŇTE SE ČÍMKOLIV!

ŠÁTKEM, ŠÁLOU...

Dveře autobusů a  tramvají 
se budou otevírat automaticky 
(nemačkejte tlačítko k  otevření 
dveří), zastávky na znamení zů-
stávají v platnosti.

V  tramvajích se otevírají 
všechny dveře, u  autobusů zů-
stávají přední dveře zavřeny. Je 
zrušen prodej jízdenek u řidičů.

Omezení provozu MHD  – 

školní linky číslo 51 až 59 jsou 
zrušeny do odvolání (jarní 
prázdninový jízdní řád).

Nadále probíhá důkladná 
dezinfekce vozidel ozonem. 
Cestující mají mít během pře-
pravy a  při komunikaci se za-
městnanci ochranu dýchacích 
cest (roušku, šálu, šátek, coko-
liv podobného).

Do stanu se vstupuje vždy 
po dezinfekci rukou, která je 
v  zásobnících před stanem. Po 
kontrole dostane každý zkon-
trolovaný pacient tzv. Chec-
klist – Covid19, kde je potvrzení 
o kontrole a informace o tom, že 
může pokračovat dál na přísluš-
né pracoviště. Pro přístup do bu-
dov v areálu nemocnice je nutné 
se prokázat tímto checklistem, 
jinak do budovy nebude pacient 
vpuštěn. Týká se to i  jakékoliv 
osoby, která pacienta doprovází.

Před vyšetřením pacient svůj 
checklist odevzdá, bez něho ne-
bude moci být ošetřen.

Triážovým stanem musí pro-
jít všichni pacienti, kteří jdou na 
oddělení v  budovách B, A. Týká 
se to také všech pacientů, kteří 
jdou na gynekologii, onkologii, 
dialýzu, následnou péči, oční, 
zubní, ORL. Budovy T, K a I mají 
vlastní screening.

Pokud jiná osoba nese hospita-
lizovanému pacientovi osobní věci, 
musí vstoupit do triážového stanu, 
kde oznámí, že nese věci pro hos-
pitalizovaného. Věci musí být zaba-
lené v  igelitovém obalu, označeny 
jménem pacienta a oddělením.

Více informací najdete na 
www.nemlib.cz  – Aktuality.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem korona-
viru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce 
infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, 
respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. 
U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít 
vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

COVID-19
Ve spolupráci s dobrovolníky 
organizuje pomoc pro osamělé 
liberecké seniory Kontakt Liberec.  
Chcete pomáhat?  
Volejte 485 244 997 nebo pište na 
e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz.

Dobrovolníci

Jaroslav Zámečník
primátor Liberce
„Kromě opatření naří-
zených vládou průběžně 
řešíme preventivní opat-
ření v mateřských školách, 
v dopravním podniku a na 
našem magistrátě. V této 
situaci nesmí být ochro-
mena funkce města jako 
celku. Další kroky v Liberci 
budou ještě následovat. 
Moc děkuji všem, kteří se 
k sobě navzájem chovají 
ohleduplně, slušně, dodr-
žují pravidla a nevytvářejí 
paniku a pomáhají si. 
Držme si palce!“

VŠEM OBYVATELŮM JE 
NAŘÍZENO POUŽÍVÁNÍ 
OCHRANY NOSU A ÚST.

BEZ ROUŠKY APOD. 
NESMÍTE VSTUPOVAT 

DO PROVOZOVEN, MHD 
 A VEŘEJNÝCH PROSTOR.


