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Aktuální informace pro občany k 18. listopadu 2020
Vážení spoluobčané,
epidemiologická situace je v tuto chvíli stabilizovaná, ale stále velmi vážná. Vláda České republiky již
požádala o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 do 20. prosince 2020.
Přijatá opatření jsou postupně upravována dle aktuální situace postupu epidemie. K dnešnímu dni jsou
v platnosti nové úpravy omezujících opatření a některé z nich si dovoluji připomenout:
Volný pohyb osob je stále v nočních hodinách od 21:00 do 5:00 zakázán s výjimkou cest do práce a zpět,
z důvodu ochrany zdraví a venčení psů do 500 m od bydliště.
Je stále v platnosti omezení pohybu a kontaktu v průběhu dne s výjimkou cest do práce, za rodinou, na nákup
a k lékaři. Všechny osoby by měly zůstávat nejlépe v místě bydliště, pobyt na veřejnosti by měly omezit na
nezbytně nutnou dobu a v max. počtu 2 osob.
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.
Uzavření maloobchodů a služeb s výjimkou prodejen se základním sortimentem. V nákupních centrech budou
otevřeny pouze potraviny, drogerie a lékárny. Nově je prodej povolen na dobu pondělí až sobota od 5:00 do
21:00 hodin, v neděli bude zavřeno. Stejně tak výdejní okénka stravovacích zařízení mohou být otevřena od
5:00 do 21:00 hodin.
Stále platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.
Ministerstvem zdravotnictví byl spuštěn „Epidemiologický systém - PES“, který bude aktuální
epidemiologickou situaci mapovat pomoci rizikového skóre, od kterého budou dále odvislá příslušná
protiepidemiologická opatření v krajích.
Více informací najdete na stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
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