OPAVA: sdělení a opatření úřadů na území
města Opavy k pandemii COVID-19
V tomto článku shrnujeme důležitá oznámení a opatření Magistrátu města Opavy a
dalších úřadů a institucí, které je důležité sdělovat občanům žijícím na území města
Opavy.

Krizový štáb
tel. 553 756 621, 553 756 102
e-mail: koronavirus@opava-city.cz, krize@opava-city.cz
Koronavir – linky
Informace 1212
V případě onemocnění: 112

Slezská nemocnice
Odběrové místo pro testování koronavirové infekce
Provoz non-stop. Odběry pouze po doporučení epidemiologa. Pacient musí přijet na místo
autem.
Omezení provozu ve všech neakutních ambulancích. Plánované kontroly jsou zrušeny. Lékaři
budou řešit pouze akutní změnu zdravotního stavu.

Magistrát
VSTUP VEŘEJNOSTI DO BUDOV MAGISTRÁTU JE ZAKÁZÁN.
V provozu jsou 2 podatelny:
- radnice Horní náměstí 69
- krnovská ulice 71 C
Otevírací doba: pondělí a středa 10–11 hod. a 16–17 hod.
VYUŽÍVEJTE BEZKONTAKTNÍHO STYKU!
tel: 553 756 111
Kontakty na jednotlivé zaměstnance: www.opava-city.cz/cz/kontakty

Zajištění služeb
LINKA pro osoby v karanténě, hendikepované a seniory (zajištění nákupu):
773 088 948, 734 181 696
Tato linka neslouží k poskytování informací!
POTRAVINOVÉ BALÍČKY
Pro lidi, kteří nemají možnost obstarat si potraviny.
Balíček se základními potravinami za 300 a 350 Kč.
Objednávky den předem do 10,00 hod., rozvoz je zajištěn.
Objednávky: po – pá, 8,00 – 14,00 hod.

na tel. číslech 773 088 948 nebo 734 181 696
Individuální pomoc potřebným:
Dobrovolníci Opava e-mail: dobrovolnici@elimopava.cz telefon: 775 938 563 Opavští
skauti e-mail: orj.opava@skaut.cz telefon: 777 483 225
Po dohodě se lze domluvit na nákupu či například venčení domácích zvířat.

Doprava
VSTUP DO VOZŮ MHD JE POVOLEN POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU ROUŠKA, ŠÁLA, ŠÁTEK APOD.
Zastaveny jsou tyto linky:
Linka č. 202, Opava, Globus - Opava, Kateřinky
Linka č. 204, Opava, Bílovecká - Opava, Albert hypermarket
Linka č. 205, Opava, Kateřinky - Opava, Jaktař
Linka č. 210, Opava, Kylešovice, Bílovecká - Opava, Globus
Další opatření:
- vstup do vozů MHD pouze středovými a zadními dveřmi
- vozidlo zastaví na každé zastávce
Letní jízdní řád trolejbusových linek bude zaveden od 23.3.2020.
Autobusové linky zůstávají bez omezení.
Služba SENIOR TAXI nebude 1. 4. 2020 spuštěna.

Školství
Mateřská škola pro děti pracovníků IZS a služeb:
MŠ Edvarda Beneše
Základní škola pro děti pracovníků IZS a služeb:
ZŠ Edvarda Beneše

Komunální odpad
POZOR! Lidé v karanténě a domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19
musí odkládat odpad (vč. použitých roušek a kapesníků) v zavázaných pytlích do
směsného komunálního odpadu.

Ostatní
Nabídka pomoci s výrobou roušek
Pokud můžete nabídnout roušky i svépomocí vyrobené pro občany města, napište
na rousky@opavacity.cz. Nabídka bude vyvěšena na městském webu
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM je do odvolání uzavřeno.

