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INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ
V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
V souvislosti s vydáním mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se dnes
uskutečnila schůzka vedení města Kdyně spolu s řediteli příspěvkových organizací, kterých se
tato opatření týkají. Na základě této schůzky zveřejňujeme důležité informace, které z tohoto
jednání vzešly:
-

Masarykova základní škola Kdyně a ZŠ a MŠ Prapořiště je do odvolání mimořádného
opatření ZCELA UZAVŘENA! Rodiče dětí do 10 let věku mají nárok na ošetřování člena
rodiny na základě vyplnění Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření výchovného zařízení (školy). Žádost o potvrzení tohoto tiskopisu mohou
rodiče dětí zasílat přímo na e-maily ředitelů základních škol:
Masarykova ZŠ Kdyně – Mgr. et. Bc. Pavel Kopta: tgm.skola@seznam.cz
ZŠ a MŠ Prapořiště: Mgr. Jan Dobiáš:
skolaPraporiste@seznam.cz
Tento tiskopis je ke stažení na webových stránkách města Kdyně – www.kdyne.cz
V žádosti o vydání tiskopisu u MZŠ Kdyně prosím uvádějte celé jméno dítěte a třídu.
Pokud pro Vás není možné žádat o vydání TISKOPISU e-mailem, od středy do pátku
můžete navštívit kancelář zástupkyně ředitele MZŠ Kdyně, Mgr. Jitky Svobodové
(pavilon I. stupně, ul. Komenského) v době od 9:00 do 12:00 hod.
UZAVŘENA je rovněž ŠKOLNÍ JÍDELNA a SPORTOVNÍ HALA MASARYKOVY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY KDYNĚ!

-

Provoz mateřských škol (s výjimkou MŠ Prapořiště) zůstává ZACHOVÁN – v provozu
bude MŠ Dělnická i MŠ Markova vč. odloučeného pracoviště v obci Hluboká. Průběžně
zde budeme sledovat a vyhodnocovat situaci docházky dětí do zařízení. O případných
změnách budeme občany i rodiče informovat.

-

ZUŠ Kdyně je rovněž zahrnuta do mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR, proto se výuka až do odvolání RUŠÍ i v tomto zařízení! V případě dotazů je možné
se obrátit na ředitelku ZUŠ, Mgr. Miladu Nejdlovou:
zus@kdyne.cz

Prosíme rodiče, aby zvážili docházku svých dětí na kroužky a jiné zájmové a mimoškolní
aktivity. Opatření ministerstva zdravotnictví tyto aktivity nezahrnuje, zpravidla se
jedná o menší kolektivy, a je tedy pouze na uvážení provozovatelů těchto aktivit, či
zástupcích spolků, zda svoji činnost omezí či nikoliv.
-

Centrum vodní zábavy Kdyně na základě doporučení OMEZUJE PROVOZ ZAŘÍZENÍ – do
objektu centra bude zajištěn vstup návštěvníků pouze tak, aby zde nebylo v jednom
okamžiku přítomno více než 90 osob, tj. v souvislosti s vydaným mimořádným
opatřením. Upozorňujeme, že toto opatření BUDE STRIKTNĚ DODRŽOVÁNO! Zvažte
tedy prosím, zda je pro Vás návštěva bazénu nutností, před objektem se mohou tvořit
fronty a návštěvníci budou nuceni čekat v chladném počasí.

-

Pečovatelská služba zajišťovaná prostřednictvím příspěvkové organizace Doma ve
Kdyni – centrum sociálních služeb FUNGUJE BEZ OMEZENÍ SE ZVÝŠENÝMI
PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI. Pečovatelky i zdravotní sestry dodržují zvýšenou
hygienu a maximální obezřetnost s ohledem na styk s nejrizikovější skupinou
obyvatelstva, pro níž může mít nákaza virem COVID-19 tragické následky. Organizace
přistoupila rovněž k preventivnímu nákupu respirátorů a speciálních obleků pro
případ, že by bylo nutné pečovat o osobu nakaženou virem COVID-19.

-

MKS Modrá hvězda Kdyně muselo rovněž přistoupit k úpravě připraveného kulturního
programu. Všechny kulturní akce budou po domluvě s účinkujícími PŘESUNUTY DO
NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ PO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ. V případě, že
dojde ke zrušení některých akcí, dojde k vrácení vstupného v plné výši již zakoupených
vstupenek. Více informací naleznete na webových stránkách: www.mkskdyne.cz,
případně na facebookových stránkách „MKS Modrá hvězda Kdyně“.

Závěrem prosíme občany, aby zachovali klid a zbytečně nešířili paniku! Na území města Kdyně
NENÍ DO SOUČASNÉ DOBY ŽÁDNÝ POTVRZENÝ PŘÍPAD NÁKAZY VIREM COVID-19! Osoby,
které jsou umístěny v karanténě, mají doposud negativní výsledky testů a toto opatření je
tedy čistě PREVENTIVNÍHO CHARAKTERU!
V případě potřeby se můžete rovněž kdykoliv obrátit na vedení města Kdyně prostřednictvím
e-mailu: podatelna@radnice.kdyne.cz. Doporučujeme také sledovat facebookové stránky
města Kdyně – „Město Kdyně“, kde pro Vás informace pravidelně a nejrychleji aktualizujeme.
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