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Kính thưa hàng xóm, cư dân của Thành phố phía Nam, 

 

hiện nay thì chúng ta đang đều chịu tình hình khó khăn liên quan đến sự phổ biến của vi rút nguy 

hiểm COVID-19 và tất cả các biện pháp của chính phủ được chấp nhận bao gồm sự cấm sự chuyển 

động tự do của người ta, sự đóng cửa của các trường học và hầu hết cửa hàng. Chúng tôi ở Toà thị 

chính đang cố gắng để giảm thiểu tác động đến cư dân của Praha 11. Xin hãy chú ý đến những điểm 

được ghi ở dưới: 

 

1) Nếu có dịp các bạn hãy xem trang web www.praha11.cz  và các truyền thông xã hội của quận là 

Facebook và Instagram. Nếu không có mạng thì xin hãy gọi điện đường dây nóng công dân của Toà 

thị chính 800 104 300.  

 

2) Đường dây nóng khẩn cấp dành cho người lớn tuổi vào số điện thoại 800 160 166, 800 157 157 

(24 tiếng mỗi ngày). Người tình nguyện mà hợp tác với Tòa thị chính thủ đô Praha và tổ chức Cuộc 

sống 90, Hội Chữ thập đỏ Séc, Hội Hướng Đạo, lính cứu hoả và tư nhân thương gia ví dụ như trang 

web www.rohlik.cz hoặc www.kosik.cz, v. v… giúp đỡ và mua sắm cho các người lớn tuổi mà cần giúp 

đỡ. 

 

3) Giờ làm việc hiện nay của Uỷ ban quận Praha 11 là:  Thứ hai từ 9 giờ đến 12 giờ và Thứ tư từ 14 

giờ đến 17 giờ bao gồm văn phòng nộp hồ sơ.Văn phòng thông tin Ocelíkova cung cấp thông tin qua 

máy điện thoại vào số 800 104 300 và qua e-mail obcanskalinka@praha11.cz . Ở trong toà nhà ở phố 

Vidimova, ở sở nội vụ có một quầy văn phòng dành cho công chúng để được nhận thông tin lúc 

những giờ làm việc được ghi ở trên. Nếu biết về ai cần sự giúp đỡ xin hãy liên hệ với chúng tôi. 

 

4) Ở Cộng hoà Séc không có đủ đồ bảo hộ. Nếu các bạn muốn tham gia với ví dụ việc may khẩu 

trang vải xin hãy liên hệ với điều phối viên Cử nhân Petra Víznerová vào e-mail: 

viznerovap@praha11.cz , số điện thoại: 736 600 806. 

 

5) Xin lưu ý rằng nếu không đeo đồ bảo hộ (khẩu trang, mặt nạ, khăn quàng cổ, v.v.) thì không 

được rời khỏi nhà, đi bằng phương tiện giao thông công cộng, đi vào trong cửa hàng, uỷ ban và tất 

cả các nơi công cộng khác. Xin hãy tuân theo biện pháp này. 

 

6) Kính thưa người lớn tuổi trên 65 tuổi xin hãy ở nhà đi. Chúng tôi chuẩn bị để giúp đỡ các bạn! 

 

Tôi cảm ơn mọi người trong việc hợp tác và tôi chúc mọi người sức khoẻ dồi dào. 

 

 

 

Jiří Dohnal, chủ tịch quận Praha 11 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

