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Krizový štáb obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 28. 4. 2020 projednal a přijal následující opatření: 

- Seznamuje průběžně občany s opatřeními, které vydal krizový štáb HZS SčK, MZ, MV a 

usnesení Vlády ČR. 

 

- Obecní úřad bude distribuovat občanům do každé domácnosti jednu dvouvrstvou roušku, 

spolu s 1 filtrem, které je možné vkládat do látkových roušek. Tyto filtry jsou z tzv. 

„meltblown“ materiálu, který zachytí minimálně 81% všech bakterií a virů, včetně viru SARS-

CoV-2, který způsobuje nemoc Covid 19, a zásadně tak snižuje množství vdechnutého viru v 

případě, že s ním přijdete do styku. Spolu s rouškou a filtrem obdrží občané stručný návod a 

jednu jednorázovou roušku od České pošty.  

 

- Krizový štáb nedoporučuje občanům a spolkům pořádat letošní pálení čarodějnic. Spalování 

hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po 

předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti 

vzniku a šíření požáru. Předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a 

klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti v blízké době zakázána. 

 

- S platností od 29.4.2020 se znovu otevírá dětské hřiště Jíloviště s tím, že vstup do něj je 

možný pouze s rouškou, je nutné dodržovat odstupy a v maximálním počtu 10 osob. Dětské 

hřiště bude pracovníkem OÚ minimálně jednou denně desinfikováno. 

 

- Krizový štáb Jíloviště opětovně vyzývá spoluobčany, aby dodržovali přijatá opatření v době 

nouzového stavu, omezili na maximum vycházení z domu, udržovali vzdálenost od ostatních a 

nosili roušky 

 

Příští jednání KŠ se uskuteční  dle potřeby, občané se mohou v případě dotazů k preventivním opatřením  

obrátit na KŠ na mobil: 602 232 842  

 

Za krizový štáb 

Ing.Vladimír Dlouhý, starosta   členové: RNDr. Jana Malá 

Miroslav Petřík 
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