
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Czech

Co je COVID-19 (koronavirus) a jak
se můžu chránit?
Příručka pro migrující děti, které jsou samy nebo odloučené.



COVID-19 je nová nemoc, která může mít vliv na dýchání a funkci plic.
Lidé, kteří mají COVID-19, můžou trpět
• kašlem
• vysokou teplotou/horečkou
• problémy s dýcháním
• ztrátou chuti a čichu



Hodně lidí v Británii má COVID-19 a je tu pořád riziko, že se můžeš
nakazit.

Většině lidí, která se virem nakazí, je špatně, ale nemusí do nemocnice.

Jenom někteří budou potřebovat víc péče, aby jim bylo zase dobře.



Někteří lidé, kteří mají COVID-19, se nemusí cítit nemocní. I tak ale 
můžou virem nakazit ostatní. Aby se virus nešířil, nařídila v březnu vláda
lidem, aby zůstali doma. Tomu se říká “lockdown” – karanténa.



Během karantény jsi mohl/a jít ven jenom v těchto případech:

• cvičení jednou denně – sám/sama nebo s lidmi, kteří s tebou bydlí
• nákup jídla (jednou týdně) nebo léků
• vykonávání (důležité) práce/povolání

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Taky jsi mohl/a odejít z domu, pokud tam nebylo bezpečno.

Pokud se doma necítíš v bezpečí – nenechávej si to pro sebe. Svěř se 
své/mu sociální/mu pracovnici/kovi nebo jinému dospělému, který ti může
pomoct.



Co se od nás čeká teď, abysme pomohli zastavit COVID-19?
Vláda změnila pravidla a oznámila, že už můžeme jít ven. Stále ale vláda
požaduje, abysme všichni dodržovali “social distancing” – nechodili k sobě
moc blízko, drželi si odstup. Odstup pro “social distancing” znamená zůstat
nejmémě 1 metr daleko. Můžeme se potkávat se skupinkou až šesti lidí
(kteří s námi nebydlí) venku na veřejných místech (jako třeba v parku). Od 
července se můžou potkat dvě domácnosti venku i vevnitř, ale pořád si musí
držet odstup.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Podpůrná “bublina”
Pokud žiješ sám/sama, tak od června se můžeš setkávat
s členy jedné další domácností.

Tomu se říká podpůrná “bublina”.
Pro ty, co jsou spolu v “bublině” jsou speciálná pravidla.
Všichni, co jsou spolu v “bublině”, spolu můžou trávit čas, jako kdyby byli ze
stejné domácnosti.
Můžete u sebe zůstat přes noc a není třeba držet si od sebe odstup – “social 
distancing”.
Pokud ale někdo začne mít příznaky COVID-19, je velmi důležité, aby 
všichni, co jsou spolu v “bublině” zůstali doma, nestýkali se s nikým jiným
(self-isolate) a následovali návody od NHS ohledně testování.



Od července můžeme zůstat přes noc mimo domov s členy naší domácnosti
nebo podpůrné “bubliny” anebo s jednou další domácností.
Hodně míst začne v červenci znovu otevírat (obchody, 
komunitní/společenská centra, restaurace, venkovní hřistě, náboženská
centra). Je ale třeba stále si udržovat odstup od ostatních
Když venku potkáš někoho, koho znáš, ale kdo není ve stejné skupince, jako
ty, je potřeba si pořád držet odstup a nepřidávat se k nikomu dalšímu.
Setkání vice než šesti lidí není povoleno – je možné jenom v případě, že jsou
všichni ze dvou domácností.
Neměl/a bys chodit na večírky nebo oslavy, kde je těžké udržet si od 
ostatních odstup.



Společenská setkání vice než 30 lidí jsou protizákonná.
Od 24. července musí lidé navštěvující obchody a supermarkety nosit
obličejové masky zakrývající jejich nos a ústa.
Pokud nebudeš respektovat pravidla, může tě policie zatknout a bude
nutné zaplatit pokutu.



Vláda oznámila, že někteří lidé se mohou vrátit zpět do práce, ale pořád by 
měli dodržovat social distancing – nepřibližovat se příliš blízko – a to na
všech pracovištích, která jsou otevřená.
• Na pracovištích by se mělo uklízet dezinfekčními prostředky.
• Mělo by být k dispozici mýdlo na umývání rukou.
• Je možné, že bude třeba nosit na obličeji roušku.



Vláda doporučila, aby lidé nosili roušku na veřejných místech, kde není
možné držet si odstup 1 metre. 
Při cestování hromadnou dopravou a v obchodech, včetně supermarketů, 
musíte nosit obličejovou masku.



Vláda doporučuje používání veřejné dopravy (autobusy, vlaky) jen v 
nezbytných případech (například pro dojíždění do práce anebo nákupu léků
nebo jídla).

Pokud potřebuješ jet autobusem nebo vlakem, je lepší cestovat v době, kdy
veřejnou dopravu nepoužívá tolik lidí (po půl 10 ráno, ne mezi čtvrtou a 
sedmou odpoledne/večer). Vždy si sedej 2 metry od ostatních a pokud je to 
možné, seď u okna.

Pokud cestuješ vlakem, je třeba rezervovat si místo předem.

Pokud se potřebuješ někam dostat, bylo by lepší jít pěšky nebo jet na kole, 
pokud je to možné.



Co dělat, když si myslíš, že máš COVID-19?
Zůstaň doma a zkus si držet odstup od ostatních lidí pokud máš vysokou
teplotu nebo kašel, který jsi předtím neměl/a a který neustává, nebo pokud
najednou ztratíš čich nebo chuť. Říká se tomu “self-isolation” = sebe
izolace. Doma je třeba zůstat 10 až 14 dní. Musíš zůstat 14 dní doma i v 
případě, že příznaky má někdo, kdo s tebou/vámi bydlí. A to i když se cítíš
dobře. Pokud je ti opravdu zle, zavolej NHS na číslo 111.



Pokud ti není dobře, určitě to řekni své/mu sociální/mu pracovnici/kovi
nebo svým pěstounům. Naplánují, jak ti můžou pomoct, aby to pro tebe I 
pro ně bylo bezpečné a aby se nenakazili. 

Určitě nechoď k doktorovi, pokud si myslíš, že máš COVID-19. Ale neváhej
zavolat svému GP (obvodní/dětský lékař), pokud je ti špatně.



Když budeš takhle dlouho doma a neuvidíš rodinu nebo kamarády, může ti
být smutno a můžeš mít obavy.

Pokud tě něco trápí nebo jsi smutný/á. Promluv si s někým dospělým o tom, 
jak se citíš.



Pokud půjdeš do obchodu, budeš muset čekat venku. Ve frontě je potřeba
zůstat 2 metry od ostatních. Musíte nosit pokrývku obličeje.



Umývání rukou vodou a mýdlem po dobu 20ti vteřin může ochránit před
virem COVID-19.



A co dál?
Hodně lidí současná situace trápí a obávají se, co se bude dít dál.
Prober, jak se cítíš, s někým dospělým. Je spousta věcí a aktivit, které se dají
dělat, zatím co zůstáváme doma.



Jak se o sebe starat

Jez zdravě Pij vodu



Naplánuj si svůj den Zacvič si

Popovídej si s kamarády



Je důležité, abys měl/a dostatek spánku.



Dej si pauzu od počítače a telefonu, sociálních sítí a od zpráv



Dělej, co tě baví a u čeho si odpočineš.



Když budeme všichni víc doma, zachráníme tím životy a brzo budeme
moct být s více kamarády a trávit s nimi více času.

Tahle situace je dočasná a vše se zase vrátí do normálu.



Užitečná čísla

• NHS zdravotní poradenství: 111
• Policie – pokud nejde o naléhavý případ: 101
• Policie/Rychlá záchranná služba/Hasiči: 999
• Dětská linka: volejte 0800 1111 nebo použij internetovou stránku

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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