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V Rumburku 11.  května 2020  
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 
Vážení spoluobčané, uživatelé služeb, 
 
v souvislosti s vydaným Usnesením vlády ČR, která od 16. 3. 2020 vyhlásila 
KARANTÉNU NA CELOU ČESKOU REPUBLIKU, upozorňujeme, že jsme byli nuceni 
provoz některých sociálních služeb Oblastní charity Rumburk omezit na bezkontaktní 
formu a některé dočasně uzavřít. Ve sledu nových událostí a vydaných rozhodnutí, vás 
zde nyní budeme postupně informovat o tom, činnost jakých služeb bude, a jakým 
způsobem, obnovena – jak je tedy můžete kontaktovat:  

 
1. Provoz Sociálního šatníku je od 11. 5. 2020 obnoven a to takto:  

Sociální šatník je otevřen v běžných otevíracích hodinách, tj. ÚTERÝ 13-16 hodin + 
ČTVRTEK 13-16 hodin.  
Pomoc si můžete přijít vybrat jen podle níže uvedených pravidel, abychom byli 
schopni dodržet alespoň minimální hygienickou ochranu (musíme totiž zajistit mezi 
jednotlivými klienty dezinfekci prostor):  

 Vstup do šatníku a VÝBĚR pomoci bude možné jen s ROUŠKOU  

 Po vstupu do prostor charity musí každý návštěvník použít dostupnou 
dezinfekci rukou.  

 Vstup do šatníku bude umožněn nejvíce 3 osobám současně, každá osoba má 
na výběr pomoci 30 min. Z rodiny může přijít max jedna osoba, aby bylo 
možné vyhovět zvýšenému zájmu o tuto materiální pomoc.  

Děkujeme za pochopení, snažíme se pomáhat všem, kteří to potřebují. 
 

2. Provoz Občanské poradny Rumburk - podmínkou je vstup do organizace 
s ochranou rouškou a  každý klient/zájemce musí použít dostupnou dezinfekci 
rukou. Vhodné je se na jednání objednat, aby jste nemuseli čekat. 

3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – „Žijeme spolu“  je od 11.5.2020 
již v běžném provozu– je tedy realizována terénní i ambulantní forma služby   
(tj. Po-Pá od 13-18 hodin  ČT- jen individuální předem sjednané konzultace 
s pracovníkem).  Klienti mohou pracovníky kontaktovat také na tel. čísle: 
412 384 744, nebo na emailu: nzdm@charitarumburk.cz, nebo na chatu FB: 
NZDM Och Rbk. Podmínkou je vstup do prostor organizace s ochranou rouškou 
a  každý klient/zájemce musí použít dostupnou dezinfekci rukou. 

4. Asistenční služba pro rodiny s dětmi je od 11. 5. 2020 již v běžném provozu 
– je tedy realizována terénní i ambulantní forma služby. I nadále jsou k dispozici 
kontakty na pracovníky služby -  tel. čísle 412 384 744 nebo na email: 
asrd@charitarumburk.cz. Podmínkou je vstup do prostor organizace s ochranou 
rouškou a  každý klient/zájemce musí použít dostupnou dezinfekci rukou. Využití 
ochranné roušky je vyžadováno při konzultaci i v domácnostech klientů. 

5. V rámci projektu Pomoc nejchudším osobám je výdej potravinové a hygienické 
pomoci realizován – pomoc je potřebným vydávána každý čtvrtek nebo dle 
předchozí domluvy s pracovníkem organizace. 

https://charitarumburk.cz/o-charite/adresar/?s=obcanska-poradna-rumburk#directory-detail
https://charitarumburk.cz/o-charite/adresar/?s=zijeme-spolu-nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez#directory-detail
mailto:nzdm@charitarumburk.cz
https://charitarumburk.cz/o-charite/adresar/?s=asistencni-sluzba-pro-rodiny-s-detmi#directory-detail
mailto:asrd@charitarumburk.cz
https://charitarumburk.cz/jak-pomahame/pomoc-nejchudsim-osobam/
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Vyzývám všechny -  chovejte se zodpovědně - dodržujte hygienická pravidla (často si 
umývejte ruce především po příchodu domů nebo před jídlem), posilujte svou imunitu 
konzumací čerstvého ovoce a zeleniny, dodržujte pitný režim a v případě příznaků 
(suchý kašel, horečka) nechoďte zbytečně mezi lidi a ihned telefonicky kontaktujte 
svého praktického lékaře či Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 
725 191 367 nebo linku 112. Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého 
kraje je 477 755 110.  
Současně Vás žádám, nebuďte lhostejní a zajímejte se o lidi kolem sebe, zejména o 
seniory, kteří bydlí ve vašem okolí, a jsou sami. Právě pro seniory je onemocnění velmi 
rizikové. Bohužel se jich mnoho ještě stále obává vycházet, i když jsou opatření přijatá 
vládou již uvolňována. Nebojte se jich tedy zeptat, jestli nepotřebují obstarat léky či 
nakoupit základní potraviny, i své telefonní číslo pro případ potřeby., aby se měli na 
koho obrátit v případě jakékoliv nouze. V případě mimořádné situace můžete 
poskytnout číslo na ředitele Oblastní charity Rumburk – 732 170 481. Děkuji Vám za 
pochopení i za to, že myslíte na ostatní.  
Martina Škodová, DiS., ředitelka Oblastní charity Rumburk 


