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Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanůmČna dalšímosobám
přijíždějícímz ltálie či z jiných oblastí s vysokým
počtem onemocnění COV|D-19

Vzhledem

aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví
doPoruČuje cestovatelŮm, kteří pobývali v období od poloviny února 2O2o
k

v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či jiných
v
oblastech s vYsol<ým poČtem onemocnění vyvolaných novým l<,oronavirem, aby
v následujících 1,4 dnech Po opuštěnídaného re6;ionu sleclovali svůj
zdravotní

stav se zaměřením Se na příznaky počínajícíhorespiračníhoonemocnění
(PředevŠÍmhoreČka nad 38 st. C, dýchací obtíže,kašel) a 2l<rát
denně si měřili

tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionŮ peČlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě
výskYtu výŠeuvedených příznakůrespiračního onemocnění zůstaňte doma,
omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní tinku

172, oPerátor této linl<y Vám zprostředl<uje

l<ontal<t s pracovníl<y místně

PřísluŠnékrajské hygienicl<é stanice, kteří Vám sdělí clalšípostup
vašeho vyšetření a prevence eventuálního šířen í nál<azy,

l<

zajištění

Důsledně dodržujte zásady respiračníhygieny, často si myjte ruce mýdlem
a vodou, používejtedezinfekčníprostředl<y s plně virucidním účinkem.

SYMPTOMY l(oRoNAVlRU
(coronavirus)
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Ministerstvo zdravotnictví spusti|o speciální webové stránky
Ministerstvo zdravotnictvíspustilo speciálníwebové stránky, věnujícíseproblematice
koronaviru. Kdokoliv tam najde veškeréinformace, opatření a doporučení,
rady a
d ů ležitékonta kty. https ://koron avi ru s. m zcr. czl

črsrÁ spRÁvn soclÁLttíHo zesEzprčENí
Kíížová?5,225 08 Praha
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Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařizeni
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku
na oŠetřovné,které mohou rodiČe dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem

mladším10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující)musí být jako zaměstnanec účastennemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařizeníje mladší10 let.
Bude-li o díiě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podnlínkou nároku, že s dítětem žije
ve společnédomácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. VýjimkoLr jsou případy, kdy je rodič sarnoživitel. Ten můžečerpat
ošetřovné až 16 dní,
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jeclnou v ošetřování vystřídat,

Co dále po dočerpáníošetřovného?
Při péčio dítě z důvodu popsaného uzavření školského zaYízeni i po uplynutí prvních 9 (resp, 16) kalendářních
dnů sice již ošetřovné nenáleží,jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí6O o/o redukovaného denního vyměřovacího

základu za kalendářní

den.

Orientačnívýšidávky spočítá příslušná litll.t.ii,ll1l,,,
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Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péčio dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovnóho zařízení uplatňuje

zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péčlo ditě clo 10 let z cltivotlLt uzavření výchovného zařízení
(školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízeni (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péčistřídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro
výplatu dávky předá dále příslušnéOSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny),a to nelpozději do 1 měsíce
následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálniho zabezpečení. Lze ho rovněž ;r,ii,,1(tlr;ili /
Na vyžádání můžebýt zaslán škole téžv elektronické podobě.

\/,,l 1,1!(,l;1l,'.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činrié?

U osoby samostatně výdělečně činnénárok na ošetřovné nevztriká, ani pokud jc dobrovolrrě přihlášena
k nemocenskému pojištěni.

Jak se postupuje v případě, žejez důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleži přitom, na které z dětí bude žádost
o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Kontaktujtenás: DůCHODOVÉPOJŇĚNí xgNocrHsKÉPOJIšTĚNíTECHNICKÁPODPORA

8oo o50 248ni]:§Hi"

ČSSZ ie největši a v ramci stáťní správy Ča výiimečnou flnančně správni instltuci, ktetá sptavuje agentlu více než 8,7 milionu
toollro_znr.ula 2,9 tni/jonu důchodců. Vyp/áci měačně pies 3,5 ntilionu důchodůa cca ,270 tist dávek netnocenského
1
polištění, CSSZ vybira více než 1/3 všech pi1ntů státt]ilv rozpočht ČR. Jeji souiástt jc lekaiská 1n;tdÁovi sltt)ba,

Utel.t!,

