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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážní čtenáři,

dostává se Vám do rukou speciální číslo našeho měsíčníku Maják, které je
věnované především současnému nepříjemnému stavu věcí, způsobenému epidemií
nového typu koronaviru, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wu-chanu v Číně.
Ten způsobuje infekci, která dostala název COVID-19, což je zkratka pro anglický název
Coronavirus disease, tedy v češtině jednoduše koronavirová choroba, přičemž číslovka 19
na konci označuje rok, ve kterém se nemoc poprvé objevila.
Epidemie již nyní zasáhla prakticky celý svět a není pochyb, že se potýkáme s největší
zkouškou lidstva za posledních několik desítek let. Po počátečním zlehčovaní situace jsme
si všichni museli připustit, že se jednoduše nejedná o další formu každoročně se opakující
chřipky, ale o virus, který dokáže napáchat nedozírné škody na lidském životě. Je proto
nesmírně důležité vnímat veškerá, mezitím vzniklá, nařízení české vlády s určitou
pokorou a občanskou odpovědností každého z nás.
Rozšiřování nákazy se nakonec dotklo i fungování naší organizace. Z nařízení vlády jsme
byli nuceni po dobu trvání nouzového stavu od 18. března přerušit standardní fungování
našich sociálně aktivizačních služeb (SAS) a služeb nízkoprahového zařízení (NZDM).
Podle tohoto nařízení máme též povinnost Vám, kteří jste těchto služeb využívali, oznámit,
že se opatření dotýká i režimu individuálního plánování. Co to znamená? Že se s Vámi
bohužel nemůžeme osobně stýkat ani v Sasce, ani v klubu a pomáhat Vám v tom, na čem
jsme společně již nějakou dobu trpělivě pracovali a kvůli čemu jste těchto našich služeb
začali využívat. Ačkoliv nás to nesmírně mrzí, je zapotřebí toto preventivní opatření
dodržet, protože je prospěšné nejenom pro uchování zdraví našeho, ale především
Vašeho.
Tohle všechno ale neznamená, že nám na tom, jak si žijete a jak všechno zvládáte, nezáleží.
Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, jsme tu pro Vás na sociálních sítích nebo na
telefonních číslech, která najdete na našich webových stránkách. Naše služby terénních
programů i poradny, mezitím celou dobu statečně pracují v obrnických ulicích nadále a
snaží se pomáhat nejen v uklidňování situace a předávání důležitých informací, ale
především nabídkou donášek potravin a roušek pro seniory, kteří jsou touto epidemií
ohroženi nejvíce.
V tomto čísle jsme si dali za úkol na jednom místě shrnout důležité informace, které by
Vám měli pomoci se se současnou situací lépe vypořádat. V případě, že jsme na něco
zapomněli, budeme rádi, když se nám telefonicky nebo elektronicky ozvete. Na osobní
shledání s Vámi, někdy v budoucnu, v lepších časech, se už teď nesmírně těšíme.
Za nás za všechny bychom chtěli na závěr poděkovat Všem těm, kteří bojují v tzv. první
linii – lékařům, zdravotnickému personálu, hasičům, policistům, vojákům, prodavačům,
sociálním pracovníkům, kuchařům, skladníkům, pilotům, všem těm, kteří šijí roušky a
mnoha dalším, na které tu místo již nezbylo. DĚKUJEME.
www.ocss.cz
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Jaká jsou obecná doporučení?
Nepanikař, ale neber situaci na lehkou váhu.
Čerpej informace z kvalitních zdrojů.
Chovej se zodpovědně ke svému okolí.
Pokud ti není dobře, zůstaň doma.
Než půjdeš k lékaři, nejdřív mu zavolej.
Pokud máš nařízenou karanténu, dodrž ji.
Pokud můžeš pracovat z domova, pracuj z domova.
Pozor na vzájemné dotyky (obětí, polibky, podávání rukou, high fives)
Nepoužívej hromadnou dopravu, pokud to není nutné.
Pokud to jde, využij místo přímého setkání telefon nebo videokonferenci.
Pokud to není nevyhnutelné, nevycházej vůbec ven.

Jak nákaze předcházet?

2 metry.

zdroj: www.loono.cz
upraveno

www.ocss.cz
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Koronavirus vs. Chřipka
CHŘIPKA

PŘENOS

Oba se přenášejí kapénkami, kontaktem, kontaminovanými předměty nebo povrchy.

ŠÍŘENÍ

Oba mají stejnou míru schopnosti šířit se
populací.

Oba mají stejnou míru schopnosti šířit se
populací. Chřipka má kratší inkubační
dobu (cca 3 dny)

OČKOVÁNÍ

Neexistuje.

Existuje.

ZÁVAŽNOST

U dospělých lidí je 30 až 40x vyšší
pravděpodobnost úmrtí než u chřipky (u
dětí nejsou data). Celková úmrtnost je pak
0,5 až 2,8 %. S vyšším věkem roste.

Každoročně je celosvětově 3 až 5 milionů
závažných případů. Celosvětově pak
290 000 až 650 000 úmrtí ročně (celková
úmrtnost 0,1 %). V ČR ročně v souvislosti
s chřipkou zemře 1 500 osob.

DĚTI

Infekce u dětí je stejně pravděpodobná
jako u dospělých. Mají však mírnější
projevy.

Jsou významnější přenašeči. 20 až 30 %
dětí jí ročně po celém světě onemocní.

RIZIKOVÉ
SKUPINY

U všech věkových skupin stejné riziko
nakažení.

Závažný průběh nejvíc hrozí nejmladším
dětem, starším osobám a chronicky
nemocným (diabetes, hypertenze, KVO).

Jaká je inkubační doba?
Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismus a vypuknutí nemoci, je
u tohoto koronaviru 2–14 dní. Proto se při kontaktu s nakaženou osobou nařizuje
karanténa v délce 2 týdnů.
Riziko infekce je podobné u všech věkových kategorií, avšak děti a mladí, jinak zdraví lidé,
mají menší pravděpodobnost vážného průběhu.

Jak infekce probíhá?

zdroj: www.loono.cz
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Jak se infekce COVID-19 léčí?
Pro léčbu infekce COVID-19 není doporučena specifická antivirová léčba a není dosud
známý žádný 100% účinný lék. Postupuje se na základě individuálních potřeb pacienta.
U nekomplikovaného průběhu může léčba proběhnout v domácím prostředí, nejčastěji
zmírněním jeho příznaků běžně dostupnými léky. Pokud je průběh komplikovaný (např.
s vážnými dýchacími obtížemi), probíhá léčba v nemocničním prostředí. Při mírném
průběhu je doba uzdravení 2 týdny. V případě závažného průběhu 6 týdnů.

Koronavirus v těhotenství a po porodu
V současnosti nebyl prokázán žádný přenos viru z matky na
plod v průběhu těhotenství ani porodu. Virus taktéž nebyl
nalezen v plodové vodě ani v mateřském mléce. K přenosu na
dítě nedošlo ani tehdy, kdy byl průběh onemocnění u matky
závažnější, konkrétně se zápalem plic. Dosud též nebyl
zaznamenán případ, že by matka z důvodu nákazy potratila.
Je nutné zdůraznit, že epidemie trvá celkem krátkou dobu,
takže nelze s určitostí říci, jaký může mít dopad, pokud žena
onemocněla v prvním trimestru.
Nakažení novým typem koronaviru by při dobrém
zdravotním stavu matky nemělo být důvodem odloučení od
novorozence. Před přiložením k prsu při kojení je ale nutná
přísná hygiena rukou a rouška na obličeji. Vždy je důležité se
poradit se svým gynekologem nebo jiným lékařem. V případě,
že máte ještě další otázky či obavy, můžete se obrátit na internetovou poradnu pro matky.

www.ocss.cz
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Jak si správně mít ruce?

zdroj: www.loono.cz

Mytí rukou s dětmi
Ujistěte se, že si dítě myje ruce alespoň 20 sekund pod teplou vodou s mýdlem. Trik, aby
to dětem nepřipadalo příliš dlouhé, je v tom, že si vymyslíte nějakou písničku nebo
říkadlo. Pokud mytí rukou bude vaše děti bavit, tak se to naučí rychle, hravě a budou to
mít zautomatizované během chvilky. Snažte se mytí dětem ulehčit, například pokud jsou
malé, tak jim pod umyvadlo dejte malou stoličku, kterou si budou vždy moci vysunout
a zasunout. Také jim dopřejte, ať mají jeden speciální VIP ručník pouze pro ně samotné,
kam si budou moci utírat ruce.

www.ocss.cz
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Jak si ušít roušku?
Vzhledem k tomu, že se Česká republika kvůli koronavirové epidemii potýká
s nedostatkem ochranných roušek, začali si je občané šít nebo jinak zhotovovat sami
doma. V Obrnicích je například pro místní šijí na ICVĚ a v Mateřské škole, kterým látku
a nitě zakoupila obec. O této skutečnosti informovala nejen místní média, ale též Česká
televize. Rouška může napomoci k tomu, aby se vir dále neroznášel. Podle jedné studie
může rouška dokonce 2,5krát snížit riziko nakažení. Jak si ji vyrobit z toho, co najdete
doma? Na internetu se objevilo bezpočet různých návodů, které můžete využít.
Ještě důležitý dodatek. Pokud byste chtěli ušít roušku nejen pro sebe, ale také například
darovat látku na její šití, můžete se na facebooku přidat do některé ze skupin, které se této
bohulibé činnosti věnují. Patří mezi ně například Šijeme roušky nebo Česko šije roušky.
Pokud byste chtěli roušky poslat nějaké instituci (například nemocnici) nebo svým
známým, můžete je od poloviny března posílat Českou poštou zdarma. Adresát je musí
dostat jako dar (nesmíte tedy za ně nic chtít nazpátek). Aby to bylo zřejmé, je zapotřebí je
zabalit do průhledného obalu a označit nápisem „Roušky“.

Kdy používat roušku a co mi hrozí, když ji nosit nebudu?
Podle nařízení vlády je nosit roušku povinné všude, s výjimkou domova
a vlastního vozu, kde nepřicházíte do styku s veřejností, tedy i v obchodě a hromadné
dopravě. Apelujeme na všechny obyvatele Obrnic, aby roušky opravdu nosili a
nejlépe je doplnili o nějaké rukavice a ochranu očí.
Co Vám za nenošení roušky hrozí? Zpočátku zřejmě pouze upozornění od police, ale
pokud si ani po něm tvář nezakryjete, můžete dostat pokutu až do výše 10 000 korun
a podle krizového zákona Vás toto bez pochyby sobecké rozhodnutí může stát dokonce až
20 000 korun.

Jak správně používat roušku či respirátor?

zdroj: www.loono.cz
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Jak pomoci dětem zvládat stres během nákazy COVID-19?

Nebo se také můžete podívat na TENTO odkaz.
www.ocss.cz
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Internetové odkazy pro rodiče
Je nám jasné, že současná situace je nejen pro
děti, ale též pro rodiče velice složitá. Díky
stránkám Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy nabízíme několik odkazů pro
inspiraci, které Vám pomohou s dětmi doma
pracovat. Dozvíte se například, jak jim
nastavit denní režim nebo jak s nimi trávit
volný čas. Další konkrétní učební zdroje
naleznete ZDE. Další užitečné odkazy, které
Vám mohou pomoci naleznete ZDE.
ČT Déčko
Webový portál pro děti ČT Déčko nabízí, kromě dětem přizpůsobených informací o
koronaviru, velké množství nejrůznějších aktivit, výuky cizích jazyků, her, úkolů,
zajímavých pořadů, videí atd. decko.ceskatelevize.cz
Denní řád
I v období domácí výuky je důležité
zachovat dětem pravidelný řád. Na
internetu
naleznete
spoustu
inspirace, jak takový řád nastavit.
Vždy by měl obsahovat pohyb na
čerstvém vzduchu, vymezený čas na
soustředěnou práci, zapojení se do
péče o domácnost i prostor pro
volnou hru. Důležité je regulovat čas,
který děti stráví u televize, telefonů a
počítačů. Editovatelný vzorový denní
plán v angličtině naleznete na odkazu
níže. Zvláště pro malé děti můžete společně vyrobit obrázkový program dne s vlastními
ilustracemi nebo fotkami dítěte při konkrétních činnostech. Inspirace mimo jiné třeba na
Pinterestu. mommyhood101.com pinterest.com
IRozhlas
Desatero – jak zvládnout stres připravil Český rozhlas ve spolupráci s psychologem
Daliborem Špokem. www.irozhlas.cz
Junák – český skaut
Oddílová činnost skautů byla pozastavena, ale skauti pro rodiče připravili web „program
na doma“ plný aktivit pro rodiče s dětmi! www.skaut.cz
Kidtown.cz
Desatero – jak mluvit s dětmi o koronaviru pro Kidtown.cz vypracovala Jana Vyhlídalová
ve spolupráci s psychologem Štěpánem Vymětalem, členem Stálého výboru pro
psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA. www.kidtown.cz
www.ocss.cz
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Na Masarykově univerzitě zkoumá Julie Dobrovolná se svým patnáctičlenným týmem
stres. Na webu universitas.cz podrobně radí, jak aktuální zátěžovou situaci zvládnout.
ww.universitas.cz

Nalož si!!
Hra od Asociace turistických oddílů mládeže pro všechny, kteří nechtějí doma zahálet a
dávají přednost dobré zábavě a neobvyklým zážitkům. Stačí splnit zadané úkoly, a nejen
že se děti pobaví, ale mohou vyhrát i některou z cen. Největší výhrou ale pro každého
určitě bude dobře strávený volný čas. www.nalozsi.cz
NEZkreslená věda – Akademie věd ČR
Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká
animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou
přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.
První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od
pedagogů a studentů středních škol a gymnázií byly motivací pro vznik neméně úspěšné
série z roku 2015 NEZkreslená věda II a série z roku 2016 NEZkreslená věda III. Všemi
díly provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky. www.otevrenaveda.cz
Ověřeno rodiči
Portál, který rodičům nabízí skutečně ověřené aktivity pro rodiny s dětmi.
overenorodici.cz

www.ocss.cz
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Masarykova univerzita

Psychologický ústav AVČR na svém facebookovém profilu zveřejňuje podnětné informace
a praktické rady k psychohygieně, která je v krizovém období o to důležitější.
www.facebook.com/psu.cas.cz
Rádio Junior
Stanice Českého rozhlasu pro děti, Rádio Junior, nabízí mnoho pořadů, pohádek a aktivit
nejenom přímo na vlnách rozhlasu, ale i na svém webu a v mobilní aplikaci.
junior.rozhlas.cz
UčíTelka – Česká televize ve spolupráci s MŠMT
Česká televize v pondělí 16. března spustila projekt s názvem UčíTelka aneb Když děti učí
telka. Každý den čeká na programu ČT2 od 9 do 12 hodin na žáky prvního stupně
základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak
dětem s přípravou na přijímací zkoušky pomůže na ČT1 pořad Škola doma.
www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka
ČT DéčkoNáměty – nápady – inspirace – nejen pro vychovatelky školních družin
Publikace NPI ČR přinášející mnoho tipů na zábavné výukové aktivity s dětmi.
www.midv.cz
Předškoláci.cz
Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro
dospěláky a děti v mateřské školce, škole. www.predskolaci.cz

www.ocss.cz
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Psychologický ústav Akademie věd ČR

www.ocss.cz
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Desatero pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

13
www.ocss.cz
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Současná epidemie razantně zasáhla do rodinných rozpočtů, a to bez ohledu na to, zda
jste zaměstnanci, zaměstnavatelé nebo OSVČ. Nabízíme Vám několik důležitých odkazů,
které Vám pomohou se lépe vyznat v tom, na co máte nárok, aby dopady koronavirové
kalamity měli co možná nejmenší dopady na Vaši peněženku.
Odpuštěné, pozastavené a odložené
platby

Sociálně-právní ochrana dětí (její
zajištění a změny)

Informace o platbách a splátkách, které
lze odložit, pozastavit, nebo odpustit.

Sociální služby (jejich provoz
a zajišťování)

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní
pojištění (OSVČ) - na webu Lidových
novin a webu Peníze

Zaměstnanci (nároky, podmínky)

Odklad plateb za elektřinu
od poskytovatele ČEZ

Antivirus (kurzarbeit) (podpora
zaměstnavatelům).

Jak požádat o odklad exekuce na webu
Člověk v tísni

Mobilní operátoři (a poskytovatelé
placených TV)

Odklad exekuce, přerušení
insolvenčního řízení a snížení výše
měsíční splátky na webu Ministerstva
spravedlnosti.
Pozastavení EET na webu Novinky
Odklady splátek úvěrů a hypoték obecně na webu Novinky, jednotlivé
banky: Reifeissen Bank, ČSOB, Poštovní
spořitelna, Komerční
banka, AirBank, Česká spořitelna
Náhrady za zrušené volnočasové aktivity
na webu Novinky.
Dávky a sociální služby (zaštiťuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Informace, které se týkají dávek
pomoci rodinám, které je možno čerpat
v souvislosti s koronavirovou nákazou.
Ošetřovné (nárok, výše, podmínky)
Mimořádná okamžitá pomoc (nárok,
výše, podmínky)

www.ocss.cz

OSVČ (nároky, zálohy)

Informace o mimořádných benefitech či
zlevněných službách, které mobilní
operátoři nabízejí v době koronavirové
epidemie.
Obecné informace na webu iRozhlas a
na webu Měšec
Informace o službách T-Mobile a O2
na webu iDnes
Informace o službách Vodafone na webu
iDnes.
Granty, půjčky a firmy
Informace o grantech, půjčkách
a projektech podpory, které jsou
organizovány různorodými
organizacemi.
Grant společnosti J&T
Počítače pro děti od společnosti Mironet
Fond pro samoživitele společnosti
AgroFert
Projekt Charity Olomouc s názvem
"Darem proti následkům koronaviru"

@ocssobrnice
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Jakou hmotnou pomoc mohu z důvodu koronaviru od státu žádat?

www.ocss.cz
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Co moje práva a povinnosti vůči Úřadu práce po dobu nákazy?
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Nabídky pro seniory po dobu nouzového stavu

1) Pokud potřebujete pomoci se:
•
•

•

zajištěním základních potřeb (dle dohody)
zajištěním nákupu základních potravin (např. chleba, uzeniny, olej,
máslo, mouka, čaj apod.) – UPOZORNĚNÍ: do nákupu nespadají
alkohol a cigarety!!!
zajištěním léků na předpis (e-recepty)

Zavolejte od pondělí do čtvrtka mezi 08:00 hod. – 12:00 hod., rádi Vám pomůžeme.
DONÁŠKA PROBĚHNE NEJPOZDĚJI DO DRUHÉHO DNE OD OBJEDNÁVKY.
2) Nabízíme donášku roušek
•

díky nezištnému daru jedné z obyvatelek Obrnic jsme získali omezený počet roušek
pro seniory z Obrnic.
V případě, že máte o tyto služby zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle

608 890 355 (terénní pracovnice)
Pokud jste z Českých Zlatníků, můžete se obrátit na dobrovolníka, který je pro Vás určen.
Volat mu můžete na telefonní číslo 721 973 232.
SLUŽBY ZMÍNĚNÉ V BODĚ 1) NABÍZÍME I PRO OBEC ŽELENICE!
Pro seniory a nemocné jsme k dispozici pondělí–čtvrtek mezi 9:00 hod. – 11:00 hod.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 774 366 (Mgr. Lucie Matějovicová).
www.ocss.cz
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Křížovka
…
René Descartes

Zdroj: http://www.poruchypameti.cz/hry/krizovka/

www.ocss.cz
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Zdroj: https://www.puzzles.ca/sudoku/

www.ocss.cz
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Sudoku
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Česká republika a vlastně celá společnost se ocitla v situaci, kterou nezná. Doporučení je
takové, že se máme co nejvíce zdržovat v pohodlí domova, to znamená nevycházet příliš
ven, nemůžeme též chodit na koncerty, pivo, výstavy ani do kina. Velká část umělců ovšem
ukázala své dobré srdce a v době krize se snaží lidem své koncerty alespoň vysílat přes
různé sociální sítě (facebook, twitter, instagram, youtube). „Kultura totiž žije i v době
karantény. Jen se přesunula z hledišť, klubů a sálů do online světa.“

Umělci se tak snaží lidi zabavit, aby zůstávali co nejvíce doma. Své koncerty již odvysílali
hvězdy jako Pink nebo Ron Gallo. Z domácí scény Pavel Calta, Miro Žbirka, Lenka Dusilová
ad. Sledujte proto facebookové a instagramové profily svých oblíbenců, třeba se mezi výše
zmíněné připojí, nebo se již připojili.
Česká televize ze svého videoarchivu mimořádně vybrala pětadvacet kinosnímků, které
poslouží jako ohlédnutí za tuzemskou porevoluční kinematografií. Společnou mají
nominaci na některou z českých filmových cen (většina dokonce ocenění i získala) a také
omezenou dobu, po kterou je lze zhlédnout. V iVysílání si tyto filmy můžete přehrát jen do
12. dubna 2020.
Internetová televize mall.tv na svých stránkách nabízí večerní živé přenosy divadelních
představení a hudebních vystoupení nebo přednášek. Určitě to za to stojí.
Nikdo z nás si teď nemůže jen tak vyrazit na místa, která by rád navštívil. Novinky.cz proto
připravily mimořádné přenosy ze zajímavých lokalit.
Kvůli koronaviru musela zrušit program řada kulturních institucí a subjektů. Ztráty pro
ně mohou být likvidační. Pokud chcete některého svého oblíbeného umělce, divadlo nebo
jinou kulturní instituci podpořit, můžete tak učinit například na TÉTO stránce.
Pandemie koronaviru paralyzovala též svět sportu. Většina soutěží je pozastavena nebo
ukončena. Odloženy byly na rok 2021 i Letní olympijské hry v Tokiu. Pokud olympijské
hry v roce 2021 proběhnou, budou první v historii, které se odsunuly.
Fanoušci si na další utkání, turnaje či mistrovství musí chtě nechtě počkat.

www.ocss.cz
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