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Aktuální informace pro občany k 28. únoru 2021
Vážení spoluobčané.
Situace v České republice se v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 neustále zhoršuje. Vláda České republiky
v této souvislosti vyhlásila nový nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Aktuální
epidemiologická situace je hodnocena a zmapována systémem „PES - protiepidemický systém ČR“, který
stanovil aktuální stupeň nejvyšší pohotovosti fialový č. 5. Veškerá zpřísněná opatření pak začnou být účinná
od pondělí 1. března 2021 a to po dobu tři týdny.
Některé z aktuálních opatření si dovoluji připomenout:
Vláda důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště, a to pouze se členy vlastní domácnosti, v případě
kontaktu s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu tř. FFP2 nebo KN95.
Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Alespoň chirurgická rouška nebo respirátor (FFP2 nebo KN95) je nutné nosit:
➢ ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště
➢ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce
➢ na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry
Minimálně respirátor (např. FFP2 nebo KN95) je třeba nosit ve vnitřních prostorách, které slouží jako
prodejny, provozovny služeb, pracoviště ambulantní péče zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb,
kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě a ve vnitřních
prostorech staveb, které slouží jako mezinárodní letiště. Dále se stanovuje tato povinnost v prostředcích
veřejné dopravy a v motorových vozidlech (krom členů jedné domácnosti), na nástupišti, v přístřešku
a čekárně veřejné dopravy.
Sportování a vycházky budou možné pouze v rámci obce. 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.
Cesty mezi okresy nebudou až na výjimky možné. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba
například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo
formulář s místem, časem a cílem cesty.
Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob, vláda zredukovala výjimky pro
maloobchod a služby. Otevřené budou např. potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží.
Uzavřou se všechny školy a školky kromě těch při zdravotnických zařízení a pro děti zdravotníků.
Dochází také k uzavření dětských hřišť.
Stále platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.
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