! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ! / Ministerstvo zdravotnictví
Všem osobám se s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání zakazuje pohyb
a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle
příslušných norem) např. FFP2 /KN 95, zdravotnická obličejová maska nebo
obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, nebo dvě přes sebe přeložené
zdravotnické obličejové roušky, které brání šíření kapének a to:
A) Ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo
ubytování, které slouží jako: prodejna, provozovna, zdravotnické
zařízení, sociální zařízení, letiště, prostředky veřejné dopravy, včetně
čekáren a nástupišť, v motorových vozidlech, kde se nenachází osoby
z jedné domácnosti
B) Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území
obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň
dvou osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná – li se výlučně
o členy domácnosti
V období ode dne 25. února 2021 do dne 28. února 2021 lze místo
nařízeného ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor,
zdravotnická maska, dvě zdravotnické roušky) používat na místech
uvedených i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének.
Zákaz se nevztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
- žáky, studenty a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž
charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra
na dechové nástroje),
- zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu,
kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti
nejméně 2 metry od jiné osoby,
- osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu
s cestujícím při jeho odbavení
- a další výjimky dle příslušného Mimořádného nařízení – týkající se nošení
ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání /
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