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Aktuální informace pro občany k 15. únoru 2021
Vážení spoluobčané,
na základě žádosti Asociace krajů České republiky vláda znovu rozhodla o prodloužení nouzového
stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 do 28. února 2021. Aktuální epidemiologická situace
je hodnocena a zmapována systémem „PES - protiepidemický systém ČR“, který stanovil aktuální
stupeň nejvyšší pohotovosti fialový č. 5. Stále jsou v platnosti přísná krizová opatření.
Některé z aktuálních opatření si dovoluji připomenout:
Volný pohyb osob je v nočních hodinách od 21:00 do 4:59 zakázán s výjimkou cest do práce a zpět,
z důvodu ochrany zdraví a venčení psů do 500 m od bydliště.
Nadále platí omezení pohybu a kontaktu v průběhu dne s výjimkou cest do práce, za rodinou, na
nákup a k lékaři. Povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích – a to v maximálním počtu dvou lidí,
s výjimkou členů rodiny a spolupracovníků.
Roušky jsou 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.
Úřední hodiny orgánů veřejné moci a správních orgánů již nejsou omezeny. Nadále platí, že úřady
mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců
s veřejností.
Činnost knihoven je omezena tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem
objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném, než
bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň
třídy FFP2 nebo KN95.
Nadále platí zákaz prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává
jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích,
kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.
Stále platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.
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