Změna krizových opatření po jednání Vlády ČR ze dne 18. 3. 2021

Omezení volného pohybu od pondělí 22. 3. 2021




Platí nadále omezení volného pohybu pouze na území okresu mimo stanovené výjimky.
Nově mezi výjimkami ze zákazu opustit okres budou mít také rodiče pro styk se svými
nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo
ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení
kontaktů se členy jiné domácnosti.
Volnočasové aktivity bude možné nově provozovat na celém území okresu, nikoliv
obce, jak tomu bylo doposud.

Nošení roušek
Při sportu, pokud bude dodržena vzdálenost 2 metry, nebude povinnost ani
v zastavěném území obce nosit roušku.

Testování zaměstnanců




Nově budou do této povinnosti spadat i zaměstnanci obcí s nejméně jedním
zaměstnancem, a to jednou za 7 dní. Povinnost neplatí při práci homeoffice a u osob, které
mají ukončeno očkování nebo prodělali Covid-19 v posledních 90 dnech.
23. 3. 2021 – povinnost zahájit testování zaměstnanců – veřejní zaměstnavatelé (i
obce), s méně než 50 zaměstnanci (obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či
armáda).
30. 3. 2021 – plošné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru každých 7 dní

Změny v sociálních službách a zdravotnických zařízeních
od 20. března 2021 u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících
dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nebudou muset předložit negativní test na Covid-19
lidé, kteří prokáží, že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně
očkováni, a to více než před 14 dny.

Ruší se karanténa pro klienty zařízení pobytových sociálních služeb, kteří vyrazili
na vycházku, pokud v předcházeních 90 dnech prodělali onemocnění Covid-19 nebo u nich bylo
ukončeno očkování před nejméně 14 dny.

Prodloužení nouzového stavu




Vláda v pondělí 22. 3. 2021 rozhodne o podání žádosti o prodloužení nouzového stavu.
Předpokládá se také zavedení povinnosti testovat zaměstnance dvakrát týdně. Opět
se rozhodne 22. 3. 2021, je nutné nastavit kompenzace za testy.
Vláda ČR usnesením č. 196 ze dne 26. 2. 2021 vyhlašuje na území celé ČR nouzový stav,
a to na dobu 30 dní.

Kompletní přehled krizových opatření k 18. 3. 2021
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č. 296: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
č. 297: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální
č. 298: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
č. 299: Krizové opatření o omezení volného pohybu
č. 300: Prodloužení krizových opatření do 28. března 2021

