Milí přátelé v mateřských centrech,
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro
území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový
stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Co to znamená pro mateřská centra?
Podmínky nouzového stavu více méně nepřinášejí pro provoz centra oproti předchozím opatřením nic
nového, pouze povolený maximální počet účastníků na akci se snížil na 30.
Co nového doporučujeme?
K tomu, co jsme psaly v minulém sdělení, přidáváme a zdůrazňujeme:


Přizpůsobte provoz centra aktuálním opatřením vyhlášeným vládou.



Rozhodování, jak se zachováte, čiňte s rozvahou a v kontextu místních opatření.



Zrušte akce, u kterých jste předpokládali vyšší účast než 30 osob. Pokud se jedná o placenou akci,
pak záleží na vašich podmínkách, zda odložíte termín, nebo vrátíte vstupné.



Neváhejte se ptát na zdravotní stav v rodinách, které vás navštěvují.



Pokud se rozhodnete nabízet provizorní péči o školní děti, pak přísně dodržujte vyhlášená opatření
a hygienická doporučení. Ověřte si zdravotní situaci rodin, ze kterých děti pocházejí.



Vysvětlujte vašim návštěvníkům důvody změn v provozu vašeho centra.



Informujte o vámi zavedených opatřeních rovněž spolupracující osoby a organizace.

Myslíme na vás a přejeme dobrou mysl i pevné zdraví!
Rut Kolínská za pracovní tým Sítě pro rodinu i prezidium
V Praze 12. 3. 2020

Pro odlehčení situace pár slov od Karla Čapka:
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do
postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku.
Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale
proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka.
Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu
nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se
bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.
Lidové noviny 29. 1. 1931

