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Aktuální epidemiologická situace v Litomyšli – 20. listopadu
K 20. listopadu evidují hygienici v okresu Svitavy 4098 nakažených a 1257 aktuálně nemocných, v
celém Pardubickém kraji je podle dostupných dat 20301 nakažených a 9862 aktuálně nemocných.
Podle dnešního vyjádření epidemiologů se situace v okresu Svitavy zatím výrazně nezlepšuje, takže
je třeba stále dodržovat platná opatření a zejména pravidlo 3R – roušky, rozestupy a dezinfekci
rukou.
PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU. Poslanecká sněmovna včera odhlasovala prodloužení
nouzového stavu do 12. prosince. Uvolňování opatření je závislé na stupni rizika v Protiepidemickém
systému ČR (PES). V tuto chvíli je celá republika na stupni 5, kdy platí nejpřísnější opatření. Pokud
bude počet pozitivně testovaných i hospitalizovaných klesat, příští týden bychom se mohli podle
vyjádření členů vlády dostat na stupeň 4. V tom případě by došlo k dalšímu rozvolňování zákazů,
například omezení maloobchodu. Vláda o tomto tématu má jednat v pátek 20. listopadu, proto
doporučujeme sledovat zpravodajství. Více informací najdete na https://onemocneniaktualne.mzcr.cz/pes.
JAKÁ OPATŘENÍ PLATÍ? To snadno a rychle najdete na vládním webu https://covid.gov.cz, kde jsou
kromě platných opatření rozepsány i jejich dopady na životy občanů.
NÁVRAT ŽÁKŮ A STUDENTŮ DO ŠKOL. Prvňáci a druháci jsou od středy 18. listopadu zpět ve škole.
Návrat dalších žáků a studentů proběhne ve dvou etapách, ale vše záleží na epidemiologické situaci.
Ve středu 25. listopadu se mají škol vrátit závěrečné ročníky středních škol. V pondělí 30. listopadu se
má vrátit zbytek prvního stupně a deváťáci natrvalo, ostatní žáci z druhého stupně se mají ve škole
střídat. Návrat dětí do škol je vázán na přechod ČR na 4. stupeň Protiepidemického systému (PES).
NADAČNÍ FOND POMÁHÁ LÉKAŘŮM. Tento týden fond rozdal ochranné pomůcky zdejším
praktickým lékařům a ambulantním ordinacím. Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska jim
daruje roušky, ochranné pláště, rukavice, respirátory FFP2, FFP3 a obličejové štíty podle jejich výběru
za více než Máte zájem podpořit zdejší zdravotnictví? Můžete tak učinit přímo přes fond, který
spolupracuje s ověřeným portálem Darujme.cz. Stačí navštívit webové stránky
https://nadace.litomysl.cz/ a vybrat si, zda chcete přispět na některý z přihlášených projektů či
podpořit fond samotný.

