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Opatření přijatá statutárním městem Mladá Boleslav, jeho
Magistrátem a dalšími subjekty v souvislosti s nákazou COVID_l9

v Ceské republice

Aktualizace k 23.4.2020 09:00 hod

54) distribuce ochranných pomůcek
o dnes proběhne distribuce ochranných pomůcek pro vak a Čov koncoqým obcím v

oRP MB

53) obnovení provozu ŠrOOa AUTO a.§. a navazující MHD
o od 27. dubna bude znovu zahájenaqýroba ve Škoda Auto.
r obnovení provozu MHD se aktuálně nechystá, autobusy představují stále velmi

vysoké riziko nákazy koronavirem.
o budou ňízeny svozové autobusy, což zaměstnance v maximální mohté míře izoluje

od ostatrích obyvatel města azabrání tak jejich dlouhodobějšímu kontaktu alespoň v
uzavřených prostorách autobusů,

o nadále doporučuje využívat k dopravě do práce automobily, jízdní kola, případně pěší
chůzi, hromadnou dopravu volit až v případě, kdy není jiná možnost.

. ze 7 nástupních stanovišt' v Mladé Boleslavi pojedou zaměstnanci automobilky bez
zastávk<y přímo na Čtyři místa u areálu Skoda Auto, kde budou moci vystoupit.
Budou to konkrétně autobusové nádraží (u 7. brany),Zalužany (u 13. brány), Česana a
Parts Centrum v Řepově.

o na těchto 7 nástupních míst se zaměstnanci mohou dopravit v případě poťeby rorměž
svozovými autobusy, ato z20 zastávek v okolních obcích a příměstslcých částech
- seznítm na webu města https://www.mb-net.czls-rozjezdem-vyroby-v_automobilce_
nebude.mhd-fungovat-v-beznem-rezimuld-70097 av samostatnó příIoze Emailu

o po skončení směny zaměstnance svozové busy opět odvezou na jedno ze sedmi
nástupních stanovišť.

o před nástupem do autobusu, k němuž cestujícího opravňuje průchodka do závodu a
rovněž povinná rouška na obličeji, bude každému zaměstnanci také změřena teplota
a dojde k dezinfekci rukou. Placení jízdného ve svozových autobusech bude stejné
jako v autobusech MHD za normálního režimu.

o Nastavený systém se bude průběžně vyhodnocovat a případně upravovat. o
podrobnostech fungovárrí včetně ěasového harmonogramu budeme brzy informovat
opět na webu města.

Nástupní stanoviště pro svozovou dopravu do Škoda Auto:
. Havlíčkova ulice u FOKY
. ulice u stadionu (u vjezdu na městský stadion)
. autobusovéná&aží
. TVK u Výstaviště
. náměstí Republiky
. Jičínská ulice u internátu zemědělské školy
. hlavnívlakové nádraží
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52) obnovení provozu Klaudiánovy nemocnice
o klaudianova nemocnice začala s ohledem na vývoj situace obnovovat operační a

ambulantní provoz.
. obnova bude postupná a nadále platí řada nařízení, která musí pacienti v areálu

nemocnice dodržovat.
o pacient navíc před příchodem do ambulance podepíše Čestné prohlášení - doklad

o bezinfekčnosti (výjimku mají pouze oŇologičtí pacienti).
Kdo přijde na vyšetření o více než 15 minut dříve, musí posečkat mimo čekámu

o aktuální informace o všech zménách, včetně termínu otevření a kontaktních údajů pak
jsou dostupné na webu Klaudianovy nemocnice
http://www.klaudianovanemocnice.cz/nemocnice-postupne-obnovuje-svuj-provoz-
pacienti-musi -mit-prohlaseni -o-bezinfekcno sti l d-2209

51) obnovení provozu Infocentra
o odpondělí 27. dubna bude obnovenprovoz.
. ve všední dny od 9 do 15 hodin za zpřisněných hygienických podmínek, bude zde k

dispozici i desinfekění prostředek

50) obnovení provozu sběrných míst
o od středy 22. dubna jsou opět otevřena sběrná místa pro tříděný odpad v ulicích

Mackova a Sirotkova, ve všední dny od 12 do 18 hodin.
o otevírá se také sběmé místo ve Vančurově ulici, od pondělí do neděle od 10 do 20

hodin.
o tříděný odpad mohou občané uložit také ve sběrném dvoře sever, od pondělí do

soboty včetně v rczmezí 9:00 - 12:00 a|2z30 - 15:30 hodin.


