
Důležité informace o Koronaviru (COVID- 19) 

 

Vláda Spojeného království vydala pokyny k zajištění bezpečnosti lidí a zabránění 
šíření Koronaviru (COVID-19). 

 

Co musíte dělat: 

• Zůstaňte doma 
• Ven vycházejte pouze pro základní jídlo, lékařské potřeby, nezbytnou práci a 

jedno cvičení denně 
• Držte se 2 metry (6 stop) od ostatních lidí 
• Jakmile přijdete domů, umyjte  si ruce – umývejte si je alespoň 20 sekund 

 

Virus můžete šířit, i když nemáte příznaky. Nevycházejte ze svého obydlí, pokud 
máte: 

• vysokou teplotu – to znamená, že váš hrudníku nebo záda jsou na dotek 
horké 

• nový, nepřetržitý kašel – to znamená, že hodně kašlete, déle než hodinu 
nebo 3 nebo pokud za 24 hodin zažíváte více epizod kašle (pokud máte 
obvykle kašel, může být horší než obvykle) 

 

Venku můžete jít pouze: 

• nakupit základní potřeby 
• pro nezbytné návštěvy lékárny (nechoďte do ordinace svého lékaře nebo do 

nemocnice, nejprve zavolejte a domluvte si setkání) 
• do práce (v těch případech, pokud vůbec nemůžete pracovat z domu) 
• pro cvičení jednou denně, buď samostatně nebo s členy vaší domácnosti (v 

blízkosti vašeho domova: chůze, běh nebo jízda na kole) 

 

 

 

Musíte dodržovat sociální distancování: 

 



• Vyvarujte se kontaktu s někým, kdo vykazuje příznaky Koronaviru (COVID-19). 
Tyto příznaky zahrnují vysokou teplotu a / nebo nový a nepřetržitý kašel 

• Pokud je to možné, vyhněte se nepodstatnému použití veřejné dopravy 
• Vyhněte se shromáždění s více než 2 osobami 
• Vyvarujte se setkání s přáteli a rodinou. Buďte v kontaktu pomocí technologie 

pro dálkovou komunikaci, jako je telefon, internet a sociální média 
• Kontaktujte svého lékaře nebo jiné základní služby pomocí telefonu nebo 

online  

Bydlení: 

• Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, tento by měl pokračovat jako obvykle 
• Pokud si bydlení soukromě pronajímáte, váš pronajímatel vás nesmí v 

následujících třech měsících vystěhovat 

Sociální dávky: 

• Pokud jste již zahlášeni, nemusíte chodit do Job Center Plus, abyste se 
přihlásili nebo se setkali se svým pracovním poradcem 

• Pokud máte dotaz ohledně vaší nové žádosti, zavolejte na číslo 0800 3285644 
nebo zadejte svůj dotaz do deníku (Journal) a DWP vám zavolá 

• Pokud potřebujete důkaz k vaší nové žádosti určen pro Universal Credit, 
podpora vám bude poskytnuta telefonicky nebo digitálně prostřednictvím 
deníku (Journal) 

Pomoc, pokud musíte zůstat doma: 

Pokud potřebujete podporu, můžete nám zavolat na 01642 729777, kde jsme 
k dispozici 7 dní v týdnu (9:00 - 17:00), nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese 
Helpboro@middlesbrough.gov.uk. 

 

Upozornění: tato informace je platná od 2. dubna 2020 
Více informací naleznete na našich webových stránkách: 

http://www.middlesbrough.gov.uk  
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