FAQ ke koronaviru
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Itálie v současnosti eviduje 5 mrtvých osob na 100 nemocných
Neexistuje očkování ani lék, neznáme následky, virus vydrží naživu déle a v horších podmínkách.
Proto je nutné být skutečně obezřetní zajistit bezpečnost občanům České republiky.
Nejvíce ohrožená skupina: lidé nad 60 let (pokud máme v rodině, pomáhejme jim s nákupy a jinými
potřebami), dále lidé se zdravotními problémy jako jsou vysoký tlak, cukrovka, choroby srdce,
chronické potíže s dýcháním nebo rakovina.
Opatření platí od 11. března 2020 d
 o odvolání. Mluví se ale minimálně o 2 týdnech.
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Na zvážení zřizovatelů pak zbývá rozhodnout zda zavřít i mateřská centra, jazykové školy a jiné služby, kde
se vyskytuje větší počet osob. O
 tázky pokládejte právě jim.

Zrušené akce
Kontaktujte organizátory akcí, kteří by vám měli poskytnout buď kompenzaci, nebo náhradu. Ohledně
dovolených a jiných cest se obracejte přímo na cestovní kanceláře nebo letecké společnosti.

Hlídání pro děti
Tzv. ošetřovatelské volno pro děti do 10 let lze zařídit díky formuláři, který vystavují ředitelé či ředitelky
školy (formulář “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského
zařízení” viz zde). Zaměstnanec nebude pobírat nemocenskou, ale ošetřovné ve výši 60 % svého platu. U
OSVČ se na řešení situace podle slov pana ministra Havlíčka pracuje.

Ochranné roušky a respirátory
Pokud respirátor, pak typ FFP3 s doplňkem v podobě rukavic či brýlí. Do konce týdne budou zásobeny
všechny nemocnice, následovat budou praktičtí lékaři a domovy pro seniory. Zatím není nutné do obchodů
chodit s respirátory, stejně jako není nutné se nechat testovat při prvním zakašlání. Čiňte tak pouze pokud
vykazujete příznaky přímo koronaviru (teplota, suchý kašel bez rýmy) nebo pokud jste byli v kontaktu s
člověkem, který by mohl být nakažen. Ministerstvo zdravotnictví má nakontaktované firmy, které mohou
dodat několik desítek tisíc respirátorů.

Státní pomoc pro živnostníky, podnikatele
O pomoc budou moci požádat ti, kterých se přímo dotknou mimořádná opatření vyhlášená vládou (např.
zákaz prodeje respirátorů, nařízená karanténa, ale i ti, kterým byl zrušen veletrh, kterým byly vypověděny
kontrakty) u Českomoravské záruční a rozvojové banky, která už v minulosti pomáhala například
podnikatelům zasaženým povodněmi.
● program bezúročných půjček či půjček s odkladem např. Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho
program pro živnostníky, malé a střední firmy: okamžité čerpání až 600 milionů od 1.4.2020 a roční
odklad splátek
● průvodci a CK: odklad daní, DPH (existenčně zasaženo až 1000 firem)
● Ministerstvo financí chystá stabilizační a liberalizační balíček - odklad daňového přiznání,
odpouštění některých poplatků, odložení splatnosti DPH a dalších daní
● zvažují se další opatření, například i v případě EET - podle dopadů

