Krizová opatření a mimořádná opatření
Opatření
NOUZOVÝ STAV
od
27.2.2021
do
28.3.2021
Nošení ochranných prostředků
dýchacích cest

Omezení volného pohybu osob

Předpis
Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
UV č. 196 z 26.2.2021 do 28.3.2021
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky
Ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, na všech ostatních
Č. j.: MZDR 15757/2020veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, na všech ostatních 45/MIN/KAN - od 1.3.2021 do
veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na odvolání
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od
sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu), např. FFP2, KN 95 a) ve vnitřních prostorech
staveb - prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení
sociálních služeb, mezinárodní letiště), b) prostředcích veřejné dopravy, c)
na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, d) v motorových
vozidlech - mimo osob z jedné domácnosti. Výjimky - dětí od 2 do 15 let
mohou nosit ochranné prostředky a další výjimky ...
Nařízení všem zaměstnavatelům - vybavit zaměstnance ochrannými
prostředky dýchacích cest - respirátor nebo obdobný prostředek např.
FFP2, KN 95 v dostatečném počtu na každou pracovní směnu (neplatí,
pokud zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do fyzického kontaktu
s jinými osobami - např. výkon práce na dálku mimo pracoviště
zaměstnavatele)
Zákaz všem osobám opustit území okresu, na jehož území mají trvalý pobyt
nebo bydliště; Zákaz vstupu, pohybu a pobytu na území okresu všem
osobám, které nemají na území tohoto okresu místo svého trvalého pobytu
nebo bydliště. Výjimky - 1. cesta do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo
jiné obdobné činnosti, výkon veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.
2. zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých, potřeb pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, o
zvířata, odkládání odpadu. 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení,
sociálních služeb, nezbytný doprovod. 4. vyřízení neodkladných úředních
záležitostí, včetně doprovodu. 5. výkon povolání 6. účast na pohřbu, v počtu
ne vyšším než 15 osob, ...
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Č. j.: MZDR 15757/202045/MIN/KAN - od 1.3.2021 do
odvolání

Č. j.: MZDR 15757/202045/MIN/KAN - od 1.3.2021 do
odvolání

UV č. 216 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021

UV č. 216 z 26.2.2021, od 1.3.2021
Zákaz volného pohybu osob na území okresu v době od 21:00 hod. do do 21.3.2021
04:59 hod. s výjimkami - a) cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře
nebo ústavního činitele, b) výkonu povolání, c) výkonu jiných činností d)
neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku e) venčení psů
do 500 metrů od místa bydliště, f) účasti na hromadné akci dovolené, g)
cest zpět do místa svého bydliště. Doklady podle bodu III. usnesení vlády
č. 216 - Důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště, Čestné
prohlášení, Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
Nařízení pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého
trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkami - a) případy uvedené výše, b)
nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb, c) cest za účelem
pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích společná přítomnost pouze členů jedné domácnosti, d) pobytu ve vlastním
rekreačním objektu - pouze členů jedné domácnosti, pohyb těchto osob za
účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích pouze na území obce, e) účasti na svatbě nebo prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne
vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova

Omezení provozu orgánů veřejné
moci a správních úřadů

Omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se
členy domácnosti
Pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s
výjimkami, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně
2 metry, pokud to je možné,
Využívat práci na dálku
Omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být UV č. 199 z 26.2.2021 do 28.3.2021
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, omezení osobního kontaktu
zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň; upřednostňování
písemného, elektronického či telefonického kontaktu, příjmem veškerých
dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, se
upřednostní elektronická komunikace, zajišťování chodu jednotlivých útvarů
orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na
pracovišti, zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců,
práce na dálku).
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Provoz datových schránek zdarma - provozovateli informačního systému UV č. 209 z 26.2.2021 do 28.3.2021
datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
UV č. 206 z 26.2.2021 do 28.3.2021
Pracovnělékařské prohlídky - platnost čestného prohlášení
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 200 ze dne 26.2.2021 do
21.3.2021
UV č. 212 z 26.2.2021, od 27.2.2021
do 21.3.2021

Školství

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní
škole, s výjimkou:
Zakazuje se osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské
Mateřské školy
škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení
Zakazuje se osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním
ZUŠ
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole
Zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
Déčko
tomto zájmovém vzdělávání (provoz středisek volného času)
Zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
Školní družiny, školní kluby
tomto zájmovém vzdělávání (provoz školních klubů a školních družin)
Určení pověřených škol k zajištění Kde je taková potřeba, hejtmani určí školu nebo školské zařízení zřízené
péče o děti vybraných pracovníků krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti
jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve
ve věku 2 až 10 let
věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou daných profesí
Zákaz návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb v
UV č. 201 z 26.2.2020 do 28.3.2021
Návštěvy ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní
lůžková péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou I Omezení
služeb
u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje
dlouhodobá nebo následná lůžková
péče (před návštěvou POC test, a to s negativním výsledkem; tento
požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin
před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC
test s negativním výsledkem, doloží o tom doklad, a na osoby, které v době
90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o
tom doklad; po dobu návštěvy používá minimálně FFP2
nebo KN95 bez výdechového ventilu, výjimka dětí do dvou let bez OP, a s
výjimka dětí od dvou do patnácti let věku - mají jiný ochranný prostředek,
režimová opatření poskytovatele
UV č. 211 z 26.2.2021 do 28.3.2021
Zabezpečení a organizace
poskytování sociálních služeb
UV č. 202 z 26.2.2021 do 28.3.2021
Vycházky v zařízeních sociálních
služeb
Základní školy
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UV č. 215 z 26.2.2021

Zajištění a organizace vyčlenění
prostor s lůžkovou kapacitou pro
izolaci osob nakažených
koronavirem
Opatření v oblasti pohřebnictví
Sport

Kultura

Knihovna

Poskytování ubytovacích služeb

Provozovny stravovacích služeb

UV č. 207 z 26.2.2021 do 28,3.2021
Zákaz - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku,
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních
studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či
školských zařízeních, provoz a používání umělých koupališť (plavecký
bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií
a solných jeskyní
Důrazné doporučení provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít
prostory dětských hřišť
Zákaz - koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, poutě a podobné tradiční
akce, kongresy, vzdělávací akce
Provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných
výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném
než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez
výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95
Poskytování ubytovacích služeb pouze osobám, pro které je toto ubytování
nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti (doložit potvrzení)
V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně
přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob
alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti
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UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021

UV č. 216 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021
UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021
UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021

UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021
UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021

Maloobchod

Zákaz maloobchodního prodeje s výjimkou: potravin, pohonných hmot,
UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, do 21.3.2021
výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, prodejen krmiva a dalších
potřeb pro zvířata, prodejen brýlí, kontaktních čoček, novin a časopisů,
tabákových výrobků, provozoven poskytovatelů odtahů, provozoven
umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek, prodejen zahrádkářských potřeb,
pokladen prodeje jízdenek, květinářství, provozoven servisu výpočetní a
telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky,
přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohřební služby, myček
automobilů bez obsluhy, prodejen domácích potřeb a železářství,
provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, vozidel taxislužby nebo
jiné individuální smluvní přepravy osob

Konzumace alkoholu na veřejně
přístupných místech

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není
dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven
stravovacích služeb
Činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2: a)
použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost, c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na
dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby
je dodržovali, d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány
zákazníkům a dalším osobám (informační tabule, letáky ...), viditelné
označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně
přístupných plochách v nákupním centru, f) je zamezováno shlukování
osob, g) je zakázán provoz dětských koutků, h) provozovatel zajistí
maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, i) jsou
zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická
osoba zajišťující jejich průběh, j) prodej z provozovny stravovacích služeb je
možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou

Nákupní centra (nad 5 000 m2)

UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021
UV č. 217 z 26.2.2021, od 1.3.2021
do 21.3.2021

Nařízení izolace a karantény

Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN,
od 1.3.2021 do odvolání

Omezení překročení státní hranice
České republiky

Č. j.: MZDR 20599/202060/MIN/KAN, s účinností od
1. 3. 2021 do odvolání
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Č. j.: MZDR 20599/202059/MIN/KAN, od 1.3.2021

Sdělení MZdr - seznam zemí nebo
jejich částí s nízkým, středním a
vysokým rizikem nákazy
onemocnění covid-19
Podmínky vstupu do ČR

Č. j.: MZDR 20599/202060/MIN/KAN, od 1.3.2021
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