Aktualizace informací k mimořádným opatřením s účinností od 7. 4. 2020
Mimořádné opatření – omezení pohybu osob s výjimkami
-

Zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za
rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání zdravotní péče a
sociálních služeb, pobytu v přírodě nebo v parcích, účast na pohřbech, cest za účelem
neodkladných úředních událostí, individuální duchovní péče, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, atd.

-

Nařizuje se osobám na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakt s jinými
osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše
v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávat při kontaktu s jinými
osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Nově s výjimkou: venkovní sportoviště, příroda a parky

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto
podmínek:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének,
s výjimkou venkovních sportovišť - povoluje se výjimka, kdy společně sportují jen
dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti a sportující osoby, popř. skupina společně
sportujících osob, jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. plotem
oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se nacházejí alespoň 2 metry
od jiných osob.
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené
podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.
Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
běhu, chůzi, cyklistice, gymnastice, venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích,
a skateboardingu, jízdě na koni, golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše
dvěma hráči na každé straně hřiště, lyžování a snowboardingu, vodním sportům, jako je
jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi, sportovní
střelbě, bojovým, silovým a úpolovým sportům, sportovnímu letectví - a to na venkovních
sportovištích.
-

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
-

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou: dětí do dvou
let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb
S výjimkou těchto prodejen a služeb: Potraviny, pohonné hmoty, paliva, hygienické
a drogistické zboží, krmiva a potřeby pro zvířata, brýle, kontaktní čočky, novin a
časopisů, tabákové výrobky, prádelny, čistírny, opravny vozidel, prodej jízdenek,
květinářství, pohřebnictví, zámečnictví, myčky, látky a galanterie, lázeňská zařízení,
pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z
veřejného zdravotního pojištění, domácích potřeb prodávajících i ochranné prostředky.
- Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost.
- Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto
podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
/jednorázové rukavice, např. i desinfekce/
-

Nově s výjimkou: sběr a výkup surovin a kompostárny
Nově s výjimkou: hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
prodej a servis jízdních kol
Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující
pravidla:
- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m
- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m), - umístit dezinfekční prostředky
u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby
byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k
pravidelné dezinfekci,
zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků,

Ukončení mimořádného opatření
-

kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů - ukončuje se platnost bodu I/3 mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30. března 2020, kterým bylo s účinností od
1. dubna 2020 od 6,00 do 11. dubna 2020 do 6,00 všem orgánům veřejné moci
a správním orgánům nařízeno, aby omezily rozsah úředních hodin na pondělí a středu
v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni, o změně úředních hodin vhodným
způsobem informovaly a zveřejnily omezený rozsah úředních hodin na svých úředních
deskách.

