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Kde Jihlavané  
získají informace?
Nevíte, kam se obrátit pro informa-

ce? Přinášíme nejdůležitější kontaky.

Městské telefonní  
dobrovolnické centrum 

Potřebuji pomoc:

Volejte na 565 591 830,  
pište na  
pozadavky.pomoci@jihlava-city.cz 

Nabízím pomoc:

Volejte na 565 591 847,  
pište na  
nabidky.pomoci@jihlava-city.cz 

Jihlava informuje
Souhrnné informace Jihlavanům – 

také místa otevřených mateřských 
škol a školních družin – jsou prů-
běžně upřesňována na mapě nou-
zového stavu Jihlavy, na adrese  
www.jihlava.cz/nouzovystav.“

Infolinka kraje  
Vysočina COVID-19

Na telefonním čísle 564 602 602 
je linka v provozu denně v době od 8 
do 22 hodin, včetně víkendu. 

Tým zkušených operátorů pomůže 
veřejnosti zorientovat se v aktuální 
situaci, poradí či nasměruje na správ-
ná místa. 

Aktuální informace, poradenství, 
psychologická pomoc. kontaktujte 
lékaře z kterékoliv Krajské hygienic-
ké stanice. 

Pro podnikatele  
a zaměstnance

Advokátní kancelář Frank Bold 
shromáždila všechny užitečné infor-
mace, které můžete vyhledat na 
webových stránkách 

https://koronavirus.frankbold.
org. 

Zde lze zároveň položit i dotazy, 
které ještě nebyly zodpovězeny.  -lm-

Prázdné ulice, sporadicky 
občané v rouškách – situace, 
kterou jsme ještě nezažili. 
Sedíme doma, děti nechodí 
do škol a školek, pracuje-
me pokud možno z domu 
a o našich činech a krocích 
rozhodují jiní.

Lubomír Maštera ז

Celý svět je ve válce s pandemií. 
Stejně jako generální štáb ve vál-
ce řídí boj, postupuje i krizový štáb 
ČR. Vedení kraje a města jsou veli-
telskými štáby, které realizují rozka-
zy. 

Podívejme se na činnost vedení 
města krok za krokem.

10. března
Nové nařízení vlády se výrazně  ז

dotýká také akcí v Jihlavě. Městské 
společnosti, příspěvkové organizace 
i další veřejné instituce zavřely nebo 
omezily provoz. Ruší se kulturní, 
sportovní a společenské akce, před-
stavení, kin, divadel, akce městských 
sportovišť, ale i základních a střed-
ních škol, Vysoké školy polytech-
nické Jihlava a Domu dětí a mládeže 
Jihlava.

11. března
Úřad zůstává otevřený, mateř- ז

ské školy zatím také. Bez omeze-
ní zůstávají i turistická informační 
centra nebo Zoologická zahrada 
Jihlava.

Dopravní podnik města Jihlavy  ז
zintenzivnil čištění a dezinfekci vozi-
del.

12. března
Magistrát města Jihlavy vyzývá  ז

obyvatele, aby minimalizovali cestu 
na úřad.

Sportoviště SK Jihlava jsou uza- ז
vřena. 

13. března
Ve městě je vyhlášen nouzový  ז

stav.
Magistrát spouští unikátní mapu  ז

změn. Sedm interaktivních map uka-
zuje pravidelně aktualizovanou situ-
aci v jihlavských restauracích, úřa-
dech, školách, sportovištích apod. 
Mapu naleznete na www.jihlava.cz/
nouzovystav.

Jihlava bude ve spolupráci s  ז
Oblastní charitou Jihlava koordi-
novat dobrovolníky na nákupy pro 
starší lidi anebo např. pro hlídání 
dětí.

Město zvažuje úplné uzavření  ז
mateřských škol.

Dopravní podnik města Jihla- ז
vy zavádí další zpřísněná hygienic-
ká opatření - ukončil provoz myčky 
vozidel pro veřejnost a ukončil mož-

NOUZOVÝ STAV. Život v ČR se v důsledku epidemie koronaviru, vládních opat-
ření a vyhlášení stavu nouze změnil k nepoznání. Epidemie přináší ztrátu, ale i 
hledání nových možností. Zatímco dříve lidé chodili na oběd do restaurací, dnes 
některé restaurační zařízení jezdí za svými zákazníky. Stejně jako v počátku břez-
na paní Silvie. V roušce a s rukavicemi, které se staly nezbytným ochranným pro-
středkem. Foto: Petr Klukan

Jihlava v zajetí koronaviru

nost hotovostních úhrad přirážek k 
jízdnému v sídle společnosti.

16. března    
Jihlava se potýká s přetíženými  ז

telefonními linkami.
Město nechává otevřené mateř- ז

ské školy i družiny ve výrazně ome-
zeném režimu - družina na ulici Jarní 
bude školákům i vařit. Zájem je ale 
minimální.

Magistrát přistupuje k výrazné- ז
mu omezení úředních hodin.

(Pokračování na str. 2)


