Aktuálně o koronaviru
Jak si jednoduše vyrobit jednorázovou roušku pro osobní použití?
Jednorázová rouška z papírového kapesníku je určena k osobnímu krátkodobému použití
a je hotová do minuty! Doporučujeme si jich vyrobit více, abyste u sebe měli stále
k dispozici roušky na celý den. Nepoužité roušky uchovávejte ve sterilním sáčku.

Prosba Velvyslanectví ČR.
Pro případ, že se setkáte nebo budete osloveni českými občany, kteří jsou na
návštěvě v Kanadě a jsou v nouzové tísni zajistit si odlet z Kanady do Česka,
prosíme Vás předejte jim následující informace.
Vážení spoluobčané,
pokud pobýváte v Kanadě, chtěli bychom vám nabídnout možnost registrovat se
na našem Velvyslanectví, a to v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. Chtěl
bych Vás požádat o sdělení Vašeho jména a příjmení, současné adresy Vašeho
pobytu v Kanadě, emailové adresy a telefonního čísla. Kontaktovat nás můžete
na e-mailové adrese ottacons@gmail.com, případně na telefonním čísle +1 613
862 3875, lince 11 (v pracovní době), nebo naší nouzové lince +1 613 794 2277
(mimo pracovní dobu).
Chtěli bychom tímto způsobem získat možnost s vámi přímo komunikovat,
poskytnout Vám důležité informace. Zároveň Vám doporučujeme zapsat se v
rámci Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.
Pokud plánujete odcestovat do České republiky, chtěl bych vám doporučit,
abyste co nejrychleji využili komerčních leteckých linek, které jsou zatím ještě k
dispozici. Nejlepší je v této souvislosti kontaktovat přímo letecké společnosti. S
ohledem na zákaz vstupu cizincům (až na některé výjimky) do Kanady, který od
středy 18. 3. 2020 vyhlásil premiér Trudeau, bude letů mezi Kanadou a Evropou
dále výrazně ubývat.
MZV ČR organizuje možnosti autobusové dopravy z letišť v evropských státech.
Může vás také vyzvednout váš rodinný příslušník, který je oprávněn výjimečně v
takovém případě vycestovat z ČR poté, co na hranicích předloží letenku/palubní
vstupenku nebo jiný doklad potvrzující váš příjezd.
Pokud se Vám letecké spojení do Evropy již nepodaří nalézt a budete mít o
návrat zájem, sdělte nám, prosím, také tuto informaci. Vláda České republiky
učiní vše pro to, aby se naši občané mohli domů vrátit.

Upon an instruction of our Foreign Ministry, we have been trying to create a list
of Czech citizens who are in Canada and have been considering a return to the
Czech Republic in the current COVID-19 crisis. The Czech government has been
determined "not to leave anyone behind." At this point no decisions have been
taken regarding Czech citizens who might involuntarily remain in Canada. Not at
least few commercial flights are still operating. However, an opportunity for
traveling to Europe on a special plane (either Czech or of another EU country)
may present itself very rapidly and we need to be ready.
I would like to ask you to kindly send us names, contact information (cell phone
and e-mail) and current addresses of Czech citizens who might be interested in
the return to the Czech Republic (even if hesitating now) that you know of.
Please, consider also sharing my enclosed letter to Czech citizens whom you
know of or to someone who could share the letter with them. I have also posted
the call for registration with the Czech embassy on my facebook and twitter
accounts - please consider sharing these as well if you have the capacity (my
latests posts at www.facebook.com/boreklizec and www.twitter.com/boreklizec).
Finally, please, do not hesitate to contact us any time with any questions or
concerns that you might have.
S přáním pevného zdraví
Bořek Lizec
velvyslanec ČR v Kanadě

