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Důležité informace
pro občany města Brna

a veřejnost

Koronavirus COVID-19

PRO ZOBRAZENÍ INFORMACÍ
KLIKNĚTE NA 3 TEČKY V PRAVÉM ROHU

AKTUALIZACE

21.3.2020

Ukázka informační karty města

GOV www.stammgast.cz/gov

Přední strana informační karty je
vyhotovena v barvách organizace a
s jejimi identifikačními znaky.

Díky QR kódu s odkazem na stažení
stejné karty si ji mohou občané šířit mezi
sebou (každý telefon s fotoaparátem
dokáže QR kód načíst).

Zadní strana karty obsahuje všechny
důležité informace a kontakty, které
můžete kdykoliv jednoduše upravit.

Zadní strana informační karty je
přehledně rozdělena na 6 sekcí, jejichž
obsah můžete upravovat:

Aktualita
Provoz
Upozornění a doporučení
Další informace
COVID-19
Kontakty a odkazy

V textu je pro přehlednost možné
využívat emoji emotikony. Všechny
kontakty a odkazy jsou vloženy jako
odkazy s okamžitou možností volání,
napsání e-mailu nebo zobrazení
webové stránky.
Zobrazený obsah karty je pouze ilustrativní.

Datum poslední
aktualizace

Přední strana

Zadní strana

QR kód s odkazem
pro stažení stejné
karty

Tlačítko na zadní
stranu karty

POŠTA - funguje nadále, vstupujte jednotlivě
KNIHOVNA - zavřená do odvolání
SBĚRNÝ DVŮR - zavřený do odvolání

S platností od úterý 10. 3. do odvolání se ve
farním kostele nebudou slavit veřejné
bohoslužby.
Všechny kulturní akce v DK jsou až do
odvolání zrušeny.

Nonstop infolinka - 1212

Objednávky nákupů pro seniory

Městský úřad - recepce

koronavirus@brno.cz

urad@brno.cz

Sledujte novinky také na Facebooku

Webové stránky města Brna

Koronavirus: Aktuální informace

Koronavirus: OČR a nemocenské

Ptejte se (kontaktní formulář)

Koronavirus 2019-nCoV - MZČR

Denik N - Minuta po minutě

Připomenutí, jak se chovat:
nedotýkejte se tváře
umývejte si ruce

zůstaňte doma
#zvladnemeto

Stammgast

DALŠÍ INFORMACE

KONTAKTY A ODKAZY

COVID-19

od autorů aplikace...

...
Aktualizováno před: 26 minutami

Automatické aktualizace

Povolit hlášení

Na zamčené ploše

Sdílet kartu

Odstranit kartu

02.04.2020
Školka opět otevřena! Nahlaste prosím obědy.

09.03.2020
Zavření škol, školek a jesliček, veřejné akce,
senioři, fungování úřadu. Více informací na
našich stránkách (odkaz dolů ).

Stránkové dny v čase koronavirus - zůstávají
pouze podatelna a služby ve speciálním
režimu.
Pokud potřebujete něco konzultovat osobně,
prosíme, kontaktujte kolegů telefonicky
nebo e-mailem (kontakty naleznete níže).

Nadále jsou otevřené potraviny Jednota,
denně v čase 9:00 - 17:00.

Přehled aktuálních doporučení v souvislosti s
koronavirus naleznete v článku DOPORUČENÍ
na našich stránkách.Článek průběžně
aktualizujeme, odkaz níže .

AKTUALITA

PROVOZ

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Informační karta města


