Chystám se na poštu,
ANO. Toto platí i v případě
musím mít roušku? dalších vnitřních prostor, kde
jsou poskytovány služby.

Je povinné mít roušku
při návštěvě lékaře?

ANO, bez roušky se zde
neobejdete. Totéž platí i při
návštěvě lékárny.

Časté otázky k používání roušek
od 1. září 2020

Platí povinnost používání
roušek ve vnitřních
NE. Tato povinnost se
prostorách i pro malé nevztahuje na děti do dvou let
děti do dvou let věku?
věku. Výjimkou jsou také
například osoby s poruchou
intelektu a další skupiny.

Musím používat roušku
při návštěvě
ANO, rouška je zde nutná.
kadeřnictví či
Používat ji musí jak klient, tak
kosmetiky?
pracovník.

Jak je to s povinností
nosit roušku
v MHD?

Ve všech prostředcích
veřejné dopravy platí
povinnost nosit roušku.

Musím mít roušku i při
cestě jiným veřejným ANO, roušku je však možné
odložit v době konzumace
nebo hromadným
potravin
či nápojů, pokud to
dopravním
umožňuje přepravní řád.
prostředkem?

Jak je to s rouškami
při návštěvě kulturních Při návštěvě kina, divadla či
akcí ve vnitřních
dalších kulturních akcí uvnitř
prostorách?
je použití roušky povinné.

Je povinné mít roušku při
návštěvě
městského úřadu?
Ano, tato povinnost platí pro
všechny úřady.

Platí povinné používání
roušek i pro nákupní Ano, roušku musíte používat
centra?
ve všech prostorách
nákupních center.

Musím mít roušku ve
škole?

Ano, ale pouze ve
společných prostorách, ve
třídách rouška povinná není.

Jsem řidič vozidla veřejné
dopravy. Musím mít
během řízení roušku?
NE, pokud nejste v přímém
kontaktu s cestujícím.

Jak je to s používáním
roušek v restauracích, V době konzumace nemusím
roušku používat. Při pohybu
kavárnách a food
po provozovně je však rouška
courtech?
nutná.

Platí povinné nošení
roušek ve vnitřních
prostorách i pro
snoubence?

Snoubenci nemusí používat
roušku v průběhu sňatečného
obřadu. Pro svatební hosty
však povinnost platí.

Jak je to s rouškami při
focení novomanželů?

Při focení novomanželů,
včetně společné fotograﬁe,
nejsou roušky povinné.

Jdu si zacvičit do
posilovny. Je nutná
rouška i zde?

NE. Obecně platí, že při
sportování ve vnitřních
prostorách není rouška
povinná.

Chystám se do bazénu,
jak je to s rouškami v V případě bazénů není rouška
požadována. Totéž platí i v
těchto prostorách?
případě saun.

Musí mít roušku
účastníci soudního
řízení?

NE, roušku nemusí mít soudci,
účastníci,svědci, znalci a
tlumočníci. V případě účasti
veřejnosti je rouška nutná.

