JAKÁ OPATŘENÍ PLATÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021
1
RESPIRÁTORY
VEŘEJNÁ DOPRAVA – vnitřní prostory např. obchody, zdravotnictví
sociální služby
DIVÁCI – na koncertech a jiných
hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých představeních,
cirkusech varieté, na sportovních
utkáních

RESTAURACE

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE

U stolu může sedět pohromadě
až 6 osob s výjimkou osob ze společné domácnosti Stůl s více místy
umožňuje více skupin nejvýše po
6 osobách při dodržení rozestupu
1,5 m. Při kontrole nutné doložit
O-T-N*

Bez omezení kapacity diváků

KONGRESY – veřejné soukromé
akce nad 10 osob uvnitř,
nad 30 osob venku

– do 3 000 diváků musí všechny
osoby splňovat O-T-N*
– nad 3 000 osob musí alespoň
polovina diváků splňovat podmínku
očkovaní nebo prodělané nemocí
povinnost návštěvníka doložit
O-T-N*, povinnost provozovatele
kontrolovat O-T-N*.

BAZÉNY KOUPALIŠTĚ,
WELLNESS

SLUŽBY

HROMADNÉ AKCE

Bez omezení kapacity, povinnost
návštěvníka doložit O-T-N*, povinnost provozovatele kontrolovat
O-T-N*

Rozestup alespoň 1,5 m

Rozestup alespoň 1,5 m

Povinnost provozovatele kontrolovat O-T-N*, povinnost návštěvníka
doložit O-T-N*

Nad 10 osob uvnitř – respirátor

Společné prostory koupališť rozestupy 1,5 m (mimo koupací plochy)

Nad 30 osob venku – respirátor
Maximální kapacita uvnitř
– 1000 osob
Maximální kapacita venku
– 2000 osob
Nad 20 osob doložení O-T-N*

ZOO BOTANICKÉ ZAHRADY,
MUZEA, GALERIE, VÝSTAVNÍ
PROSTORY, HRADY, ZÁMKY
OBDOBNÉ HISTORICKÉ NEBO
KULTURNÍ OBJEKTY,
HVĚZDÁRNY PLANETÁRIA,
VELETRHY PRODEJNÍ
HOSPODÁŘSKÉ VÝSTAVY

SKUPINOVÉ PROHLÍDKY
Do 20 osob v rámci jedné prohlídkové skupiny není nutná kontrola
ani prokázání O-T-N*
Nad 20 osob doložení O-T-N*

Kapacita tak, aby bylo možné
zajistit rozestupy ve vnitřním
prostoru 1,5 m

VÝJIMKA – děti, které dosud
nezahájily povinnou školní docházku (mimo přípravné třídy ZŠ)
– děti do 15 let – rouška

CESTOVÁNÍ
Osoba musí při návratu plnit
podmínky vycházející z ochranného
opatření, které stanovuje podmínky
pro vstup na území ČR
(tzv. semafor)

PĚVECKÉ SBORY

TANEC

Možná účast až 50 sboristů

Povolení tance za splnění podmínek
O-T-N*. Absolvování testu s negativním výsledkem nejdéle 24 h před
vstupem do provozovny

Rozestupy 1,5 m
Povinnost provozovatele
kontrolovat O-T-N*, povinnost
sboristy doložit O-T-N*

*O-T-N (ukončené očkování, test, prodělání onemocnění v ochranné lhůtě 180 dní) – Podmínka O-T-N se nevztahuje na děti do 6 let

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ
VOLNOČASOVÉ PRO OSOBY
MLADŠÍ 18 LET
Venkovní prostory 2 000 osob
Vnitřní prostory 1 000 osob
Nad 20 osob u společných aktivit
povinnost kontroly a doložení
O-T-N*

ŠKOLSTVÍ
Ochrana nosu úst ve společných prostorách, děti do 15 let rouška (zdravotnická obličejová maska), nad 15 let respirátor
Při výuce bez ochrany nosu úst pouze v případě, že jsou usazeni v lavici
Preventivní screeningové testování na začátku školního roku
– výjimku mají řádně očkovaní ti s prodělanou nemocí v ochranné
lhůtě 180 dnů,
v případě nepodrobení se testování nastavena preventivní protiepidemická
opatření – především pobyt v prostorách školy nebo školského zařízení
pouze s ochranou dýchacích cest, tzn. ve společných prostorách, při vyučování ve třídě, ve venkovním prostředí školy pokud nelze zajistit odstup
alespoň 1,5 m od ostatních dětí žáků

POSKYTOVATELÉ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Povinné testování klientů
a zaměstnanců vybraných sociálních služeb, kteří nejsou očkováni
nebo neprodělali onemocnění
covid-19 v posledních 180 dnech.
Návštěvy v sociálních
a zdravotnických zařízení O-T-N*

