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Vaše značka/ze dne:      /          
Č.ev.: 60434/2020  obce v ORP Říčany 
Č.j.:   54051/2020-MURI/OKSt/917         
Útvar MěÚ: --        
Počet stejnopisů: 1        
Vyřizuje: Žilková Markéta Mgr        
Telefon (linka): 114        
E-mail: marketa.zilkova@ricany.cz    
Způsob odeslání: datová schránka 

 
  

 
V Říčanech dne: 10.3.2020 

  
 

Vážené starostky, vážení starostové ORP Říčany, 
rád bych vás informoval o usneseních, která přijala Bezpečnostní rada města Říčany na svém zasedání 
dne 10. 3. 2020. Bezpečností rada schválila následující opatření pro snížení rizika šíření koronavirové 
infekce. 
 

Říčany omezují provoz od 11. března 2020 do odvolání 
- Mateřských škol zřízených městem Říčany 

- Základní umělecké školy v Říčanech 

- Husovy knihovny v Říčanech 

- Muzea Říčany 

- Kulturního centra Labuť 

- Městských sportovišť (pronájmy tělocvičen atp.) 

- Veřejných trhů na náměstí v Říčanech 

Doporučuje se 
- Omezit návštěvy velkých sportovních a společenských zařízení např. 

o velkokapacitních bazénů, aquaparků 

o zimních stadionů  

o velkých zábavních parků, arén 

- Omezit či zrušit hromadné volnočasové aktivity  

- Nepořádat společenské akce, diskotéky atp. 

Chraňme seniory   
Doporučujeme, aby  

- nenavštěvovali místa s větší koncentrací lidí 

- ve zvýšené míře dbali na bezpečný kontakt s druhými lidmi 

Rodičům doporučujeme, aby případné hlídání děti zajistili jinou cestou než prostřednictvím seniorů. 
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Buďme ohleduplní a dodržujme v maximální míře hygienu 
I při menších zdravotních potížích (zvýšená teplota, rýma, kašel, únava, bolest svalů) 

- Zůstaňte doma a minimalizujte svůj kontakt s ostatními lidmi. 

- Necestujte veřejnou dopravou ani nenavštěvujte hromadné akce. 

- Nechoďte do zdravotnických zařízení!  

- Zavolejte svému praktickému lékaři a vyčkejte na jeho pokyny. Poradí Vám i s případným 

testem. 

 

Aktuální informace sledujte na těchto kanálech města Říčany: 
Web www.ricany.cz  Facebook města Říčany  Mobilní aplikace Říčany v mobilu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 Mgr. Vladimír Kořen 
 starosta 
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