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Vyjádření mimořádné rady spolku 
 

V Ostravě dne 12.3.2020 

 

  Vzhledem k současnému vývoji dění kolem šíření nového coronaviru SARS-CoV-2 a rozhodnutí 

Vlády České republiky ze dne 12.3.2020, o vyhlášení nouzového stavu  na celém území České republiky a 

všechna nařízení později z něj vyplývajících, jsme vydali doporučení v následujících bodech: 

1. Vyzýváme nejen organizátory akcí a naše partnery, ale také obyvatele všeobecně, aby plně 

respektovali nejen veškerá nařízení, ale ideálně také doporučení vydané Ústředním krizovým 

výborem (Vláda ČR) a i jednotlivými ministerstvy. 

2. Nepodléhejte bezdůvodné panice, ale zároveň nepodceňujte aktuální situaci. Není na místě se 

bát, ale být obezřetný. 

3. Dodržujte zvýšenou hygienu. Především mytí a desinfekce rukou a kýchání nebo kašlání do 

kapesníku, případně do rukávu na předloktí.  

(návod pro mytí a desinfekci https://youtu.be/S__uWpm1wvM) 

4. Omezte nedůležitý osobní styk s jinými osobami. Zvažte, jestli jakékoli cestování z vaší domácnosti 

je nutné jak pro vás, tak vaše blízké. 

5. Sledujte oficiální zprávy, portály vláda.cz,  mzcr.cz a další. 

Dále jsme zahájili přípravy v rámci „Krizového týmu dobrovolníků“, kteří by mohli být na vyžádání 

nasazeni k pomoci s aktuální situací. Zahájili jsme jednání o případné pomoci na vyžádání pro složky IZS a 

Moravskoslezský kraj. 

V případě, že byste měli zájem a možnost nás jakkoli podpořit, ať materiálně, finančně nebo i osobně, 

kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 603 883 403 

Doufáme, že bude tato krize co nejdříve zažehnána a všichni se budeme moct vrátit zpět do zajetých 

kolejí. Věříme, že nás všechny čeká úspěšný rok plný zajímavých akcí. Apelujeme tímto také na každého 

z Vás, abyste šli svému okolí příkladem a abyste podle svého nejlepšího svědomí a možností pomáhali při 

zvládání této situace. 
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