
Informace starosty obce Rusín o vydaných opatřeních 

Vlády ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

v ČR 

 
 

 Vláda ČR  Z A K A Z U J E  od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem 

osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez 

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 

kapének.  

Prosím používejte roušky, které byly vám všem dodány zástupci OÚ 

Rusín, nebo které jste si již vyrobili sami. Jejich nepoužívání je pod 
vysokou sankcí. (Kontrolu používání provádí Policie ČR) 

!!! Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mne !!! 

 

 Vláda ČR prodlužuje omezení volného pohybu osob do 1. dubna 2020. 

(jsou umožněny cesty do zaměstnání a zpět, cesty k nákupu potravin a pod., cesty 

k lékaři, pracovní cesty živnostníků apod.) 

 

 V době 8 - 10 hod. (obchody s potravinami, lékárny a drogerie) jsou 
přístupné pouze pro seniory nad 65 let, opatření se týká pro obchody s 

prodejní plochou nad 500 m2, v menších obchodech budou senioři 

obsluhováni přednostně .  

!!! Senioři mohou nakupovat i mimo určené hodiny !!! 

 

 Obec Rusín pro seniory zajišťuje v případě potřeby nákup základních 

potravin a hygienických potřeb. Objednávky zajišťuje paní Ranata 
Halanová po telefonickém objednání. tel.: 737 394 228. 

(rozvoz bude prováděn v úterý a ve čtvrtek) 

 

 Odběry krve pro lékařské vyšetření zajišťuje paní Lenka Němcová po tel. 

domluvě. Je třeba mít připravenou žádanku od lékaře, tel.: 608 747 330 

 



 Vyzvedávání léků je taktéž možno dohodnout s paní Lenkou Němcovou 

po tel. domluvě nebo s místostarostkou obce Karínou Ščibravou ,tel. 604 

644 759.  

(U léků na předpis je nutno k jejich vyzvednutí předat lékařský předpis)  

 

 Vyhlášený nouzový stav a karanténa nejsou „prázdniny pro děti“ – 

dodržujte nařízení vlády o omezení pohybu osob,    rodiče hlídejte pohyb 
a používání ochranných pomůcek u svých dětí. 

 

Všechny informace jsou dostupné a průběžně aktualizovány na úřední desce 

OÚ Rusín a na webových stránkách obce:  www.obecrusin.cz (sekce aktuality) 

 

Děkujeme, Radek Bezděčík – starosta obce, tel.: 604 932 298 nebo 724 179 171 

                    Karína Ščibravá – místostarostka obce, tel.: 604 644 759 nebo 605 081 678 

http://www.obecrusin.cz/

