SHRNUTÍ HLAVNÍCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ OD
27.12.2020
NOUZOVÝ STAV BYL PRODLOUŽEN DO 22.1.2021
OD 27.12.2020 DO 10.1.2021 JSOU PŘIJATA TATO KRIZOVÁ OPATŘENÍ:

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB:
MEZI 21. HODINOU A 4.59 JE ZAKÁZÁNO VYCHÁZET Z DOMU
VÝJIMKY Z TOHOTO ZÁKAZU (JE POVOLENO):
•
•
•

•
•
•

cesty do zaměstnání a zpět
cesty spojené s výkonem povolání
cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany
zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby,
poskytování zdravotní nebo sociální péče
neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku
Povolené je venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu
Výjimka z opatření na Silvestra není

OD 5.00 DO 20.59 JE ZAKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB
VÝJIMKY Z TOHOTO ZÁKAZU (JE POVOLENO):
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně
zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění
péče o zvířata, odkládání odpadu,
za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
cesty do zařízení veterinární péče
cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
cesty za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
bezpečnosti, vnitřního pořádku, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích,
cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, cesty za účelem
vycestování z České republiky,
účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
cesty zpět do místa svého bydliště
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NAŘIZUJE SE
•
•
•
•

Omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně
nutnou
Pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů výjimek
Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2
metry, pokud to je možné (s výjimkou členů domácnosti,
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob
společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle
zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí,
žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních)

Povinnost nosit roušky
(Mimořádné opatření MZDR15757/2020-40/MIN/KAN ze dne 20.11.2020)
Platí ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování,
v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti v přístřešku nebo čekárně veřejné
dopravy, v motorovém vozidle s výjimkou pouze dvou členů z jedné domácnosti,
na všech veřejných místech v zastavěných místech obce, kde jsou ve stejný čas
přítomny alespoň 2 osoby, mezi nimiž je vzdálenost menší než 2 metry, pokud
nejde o členy jedné domácnosti. Výjimky jsou stanoveny v mimořádném opatření
MZDR15757/2020-40/MIN/KAN mimo jiné pro děti do 2 let věku.

Restaurace a ubytování
•
•
•
•

Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5 h do
21 h z výdejního okénka
Stále není dovoleno prodávat z okýnka alkoholické nápoje
V platnosti taktéž zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
Ubytovací služby jsou zakázány

Kostel a bohoslužby
Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele
nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více
účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky
při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému
zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.
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Omezení maloobchodu a služeb
•
•

•
•

Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží
Výjimku mají prodejny potravin, pohonných hmot a dalších potřeb pro
provoz motorových vozidel, prodejny hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží, lékáren, výdejny a prodejny zdravotnických
prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro
zvířata, prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
prodejny novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny a čistírny,
provozovny servisu a oprav silničních vozidel, provozovny
poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a
výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek
zakoupených distančním způsobem, prodejny zahrádkářských potřeb
včetně osiva a sadby, pokladny prodeje jízdenek, květinářství,
provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování,
projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodejny textilního materiálu a
textilní galanterie, provozovny servisu výpočetní a telekomunikační
techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších
výrobků pro domácnosti, provozovny realitního zprostředkování a činnosti
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost,
provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro
domácnost, provozovny pohřební služby, provozovny myček
automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství (za domácí
potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny),
provozovny sběru a výkupu surovin a kompostárny, provozovny
zabývajících se zpracováním kamene, provozovny s prodejem pietního
zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.,
provozovny poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček, prodejen
zbraní a střeliva
Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli
Zavřeny jsou služby, například kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá
zákaz otevření bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí
zdravotnických zařízení. Zavřené jsou herny a kasina, muzea, galerie,
divadla a kina

Školy
•
•

Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol,
mateřských a speciálních škol
Všechny ostatní ročníky a školy fungují distančně

Návštěvy v zdravotnických a sociálních zařízeních
•
•
•

Platí úplný zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Zákaz návštěv ve věznicích
Lázně poskytují služby pouze ze zdravotních důvodů. Počet pacientů na jednom
pokoji je omezen.

Sport
•
•
•
•

Umožněny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, a to ve specifickém režimu
Amatérské soutěže jsou zakázány
Zavřena musí být všechna vnitřní sportoviště
Venku je možné sportovat maximálně ve dvou lidech

Stránka 3 z 3

