Prodloužení krizových opatření do 22. 1. 2021
Vláda prodloužila stávající krizová opatření do 22. ledna 2021. Přinášíme rychlý přehled.
Zůstává zachováno ve stávající podobě






omezení volného pohybu osob
omezení prodeje a poskytování služeb
omezení činnosti orgánů státní správy
a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí
uzavření vnitřních sportovišť a to včetně uzavření lyžařských středisek

Změny v omezení provozu školských zařízení




bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol
uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob
konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob

Antigenní testování
Až do odvolání bude možné pro všechny klienty zdravotních pojišťoven nechat
se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu

Krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních
sociální péče
U akutní lůžkové péče, kde bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici s podmínkou
použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let,
dětem do 15 let stačí rouška). Návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být
nanejvýš dvě osoby najednou.
Návštěvy léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva
podstoupit antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor.

Pro případné zájemce: Ohledně očkování toho zatím moc nevíme, ale již byla uveřejněna
očkovací strategie. Níže několik podrobností.

Očkování proti Covid-19 a antigenní testování
Ministerstvo zdravotnictví představilo nový centrální rezervační systém
pro očkování proti covid-19.
Centrální rezervační systém poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace
k provedení očkování. Registrace je online registrační formulář pro osoby indikující jejich
zájem a souhlas s očkováním, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci. Z registrace je

vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy je osoba
vyzvána k rezervaci na konkrétní termín.
Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému,
případně na telefonní lince 1221. Registrace bude možná pravděpodobně
po 15. 1. 2021.
Strategie očkování proti Covid-19 v České republice (verze k 22. 12. 2020)

Seznam odběrových míst – antigenní testování
Seznam ambulantních specialistů – antigenní testování

