Rychlé shrnutí krizových opatření (platí od 27. 12. 2020)
Změny v krizových opatřeních od 27. prosince 2020
Nouzový stav byl rozhodnutím Poslanecké sněmovny prodloužen do 22. ledna 2021.
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 23. prosince 2020 přechází Česká republika
s platností od 27. 12. 2020 do 5. stupně protiepidemického systému PES, který
bude platit nejméně do 10. 1. 2021.










Pro Půlnoční mše na Štědrý den bude platit výjimka z omezení volného
pohybu - toto avizovala Vláda ČR. Omezení volného pohybu osob je vázáno
na nouzový stav.
Změna režimu vycházek pro klienty domovů pro seniory a dalších sociálních
služeb s platností od 22. 12. 2020 do konce nouzového stavu dle Usnesení Vlády
ČR č. 1370

Od 23. 12. 2020 od 12:00 hodin bude možné letecky se vrátit z Velké
Británie (podmínkou je předložení negativního testu na Covid-19 ne staršího
72 hodin před nástupem do letadla)
Od 27. prosince 2020 dojde k zákazu provozu lyžařských středisek
Zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech (mimo budovu)
zůstává platný po celou dobu!
Omezení volného pohybu - od 21:00 do 05:00 hodin s platností
od 27. 12. 2020, a to včetně 31. 12.
Nedělní prodej v obchodech bude možný, avšak nově bude platit omezení
prodeje mimo dovolený sortiment i v hypermárketech.

Omezení volného pohybu
Pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou členů
jedné domácnosti, výkonu zaměstnání nebo podnikatelské činnosti či výkonu funkce
veřejného funkcionáře).
I v době od 21:00 do 04:59 je možné např. venčení psů do 500 metrů od místa
bydliště či cestovat zpět do místa svého bydliště, samozřejmě také cestovat
do zaměstnání a k výkonu podnikatelské a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře
nebo ústavního činitele
V době od 05:00 do 20:59 hodin jsou povoleny:




Cesty do zaměstnání a podnikatelské činnosti, výkon funkce veřejného
funkcionáře
Nezbytné cesty za rodinou a blízkými, nákup zboží, cesty do zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních služeb, vyřízení neodkladných úředních záležitostí aj.
Jsou dovoleny cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování
na venkovních sportovištích či cest do vlastních rekreačních objektů a pobytů

v nich, resp. cest za účelem vycestování z České republiky, samozřejmě také cest
za účelem návratu do místa bydliště.










Školy - od 4. ledna 2021 přecházejí na distanční výuku s výjimkou
mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ a speciálních škol
Svatby a pohřby – omezeno na 15 osob
Bohoslužby – obsazenost maximálně 10 % kapacity míst k sezení s rozestupy
2 m, rouškami, dezinfekcí a bez zpěvu
Turistická informační centra, centra volného času – uzavřeno
Knihovny – pouze bezkontaktně přes výdejní okénko
Provoz kompostáren a sběren surovin – umožněno bez omezení
Poskytování ubytování – zakázáno mimo stanovené výjimky (pro
podnikatelskou činnost – služební cesty aj.)
Stravování - přes výdejní okénka v době od 05:00 do 20:59 hodin

Činnost orgánů veřejné správy



Platí omezení úředních hodin orgánů veřejné moci i obecních úřadů
Zaměstnavatelům je nařízeno využívat práci na dálku tam, kde je to možné (vždy
je na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem)

1. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020
2. Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb
od 27. prosince 2020
3. Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020
4. Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci
a správních orgánů od 27. prosince 2020
5. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů
ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

