
Město Hejnice informuje - Opatření proti šíření Koronaviru 
 

 Městský úřad zatím neruší úřední hodiny, ale doporučujeme, 

abyste pro své vyřizování na úřadě prvotně využívali dálkové 

přístupy jako jsou telefonáty nebo e-mailové spojení na jednotlivé 

pracovníky.  

 Základní škola je uzavřená, sama bude informovat o způsobu 

dálkové výuky a systému řešení. Je uzavřena také školní družina. 

 Mateřské školy jsou nadále v provozu, MŠ 1 a MŠ 2 jsou sloučené 

do objektu MŠ 2 u úřadu. U dětí bude probíhat častější kontrola 

zdravotního stavu, desinfekce rukou a prostor. Maminky na 

mateřských dovolených a nezaměstnané žádáme o zvážení 

ponechání školkového dítěte doma. 

 Jsou uzavřené knihovny (vyjma stromové samoobsluhy vedle 

úřadu), všechna sportoviště, posilovny, kadeřnické a kosmetické 

salóny, Klášter a kino. Taktéž jsou uzavřené obchody kromě 

potravin, lékáren, drogerie, novin, elektra, benzínové pumpy a 

dalších několika. 

 Restaurace jsou také uzavřené. Jedinou výjimkou jsou prodeje „z 

okénka“, kdy o tom informují jednotlivé provozovny. 

 Školní kuchyně nabízí prodej obědů cizím strávníkům - cena jídla 

62 Kč. Výběr ze 2 jídel. Vlastní jídlonosiče podmínkou. Telefon 

482 322 290. Výdej jídel od 11 do 12 hod.  

Rozvoz obědů nabízí také restaurace U Rytíře pod kopcem a Beseda 

Frýdlant. 

 Veřejná doprava funguje v rámci modelu „Prázdninový provoz“. 

Z důvodu uzavření škol. 

 POVINNÁ KARANTÉNA PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

Vláda nařizuje automaticky zůstat v dvoutýdenní karanténě všem 

osobám vracejícím se z krizových oblastí po 13.3. 12 hod. Jedná se 

o tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, 

Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, 

Norsko, Dánsko a Francie. Po návratu domů musí tyto osoby 

telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví 

eNeschopenku. ŽÁDÁME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ 

TOHOTO NAŘÍZENÍ!  

 Veškeré důležité informace ohledně Hejnic najdete na vývěskách 

před městským úřadem, na webu města a Facebooku Hejnice u 

Liberce. www.mestohejnice.cz  

 Přihlaste si odběr nejdůležitějších zpráv prostřednictvím SMS od 

města. Stačí své telefonní číslo zadat do formuláře na webu města 

v pravém sloupci pod webkamerou – udělejte to také svým 

příbuzným, kteří nepracují s internetem. Posíláme pouze důležitá 

oznámení. 

 Je velmi omezeno cestování do zahraničí, možnosti najdete na webu. 

Jsou uzavřené skoro veškeré okolní hraniční přechody. 

 Krizový štáb Libereckého kraje  zavedl speciální INFOLINKU 

pro dotazy veřejnosti ohledně koronaviru. Tel: 485 226 999. 

Linka funguje denně od 8 do 20 hodin. I nadále můžete volat na 

Infolinku Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111, Infolinku 

Státního zdravotního ústavu: 728 810 106, 725 191 367. 

 Informace se mění z hodinu na hodinu, sledujte naše informační 

kanály. 
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