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Aktuální informace pro občany k 3. prosinci 2020
Vážení spoluobčané,
vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, schváleného do
12. prosince 2020, zůstávají v platnosti krizová opatření. Tato jsou k dnešnímu dni upravena dle
aktuální epidemiologické situace (v návaznosti na výsledky zmapování situace systémem „PES protiepidemický systém ČR“, který stanovil aktuální stupeň pohotovosti oranžový č. 3).
Některé z aktuálních opatření si dovoluji připomenout:
Omezení volného pohybu osob již nebude platit. Hromadných akcí se namísto dosavadních šesti
osob smí zúčastnit 50 lidí venku a 10 uvnitř. Svatby, pohřby a bohoslužby mají navýšen povolený
počet účastníků z dvaceti na 30.
Nošení roušek je stále povinné jak ve vnitřních prostorách, tak ve venkovních prostorách měst
a obcí, za předpokladu, že jste k dalším lidem na bližší vzdálenost než 2 metry.
Smí být otevřeny všechny obchody, a to i v neděli. U maloobchodu včetně obchodních center platí
omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy) a rozestupy dva metry mezi zákazníky.
Provozovatelé musí zajistit organizační a režimová opatření a rovněž organizovat případné fronty
uvnitř obchodu, ale i venku.
Provozovny stravovacích služeb mohou od 3. 12. otevřít. Podmínkou je uzavření provozoven mezi
22. a 6. hodinou. V restauracích apod. smí dále být přítomni jen usazení hosté, u stolu mohou sedět
maximálně 4 osoby a podniky nesmí v množství hostů překročit obsazenost 50 % své kapacity.
Nadále musí zajistit potřebná organizační a režimová opatření.
V obchodních centrech ve stravovacích zónách bude možný pouze výdej přes výdejní okénko.
Konzumace zde nebude možná.
Pro kulturní akce i nadále platí zákaz diváků. Otevřít mohou muzea a galerie, pokud naplní
maximálně 25 % kapacity.
Pro provozovatele bazénů, wellness center a podobně platí stejná pravidla jako u shromažďování při
jiných akcích. Profesionální a amatérské soutěže se mohou konat bez přítomnosti diváků.
U rekreačního sportu mohou být v provozu vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do
10 osob. Sportovat lze venku, s omezením vždy pouze na 2 hrací týmy / skupiny.
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