KORONAVIRUS – OPATŘENÍ
Omezení volného pohybu osob:







platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za
rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních
záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele
včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní
odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš
připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény
hrozí pokuta tři miliony

Co se nadále smí:



Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
Česká pošta bude nadále rozvážet balíky (vyjma lidí, kteří jsou v karanténě)

Co smí zůstat otevřené:













Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich
sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
Prodejny s malými domácími zvířaty
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

Zakazuje se:








Prodej ubytovacích služeb
Provoz prodejen elektro
Autoškoly
Sdílené taxislužby (kromě těch, které rozváží jídlo)
Samoobslužné prádelny a čistírny a galanterie
Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

Prevence před onemocněním Covid-19
1. Dbejte na důkladnou hygienu, zejména mytí rukou
2. Dodržujte hygienu při přípravě pokrmů (umyté ruce, nekýchat
na jídlo)
3. Při kašli a kýchání zakrývejte ústa a nos (platí logicky směrem
od nakaženého ke zdravému)
4. Vyvarujte se kontaktu s nakaženými (viditelně nemocnými)
lidmi, s příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a
kýchání
5. Pečlivě tepelně upravujte maso a vejce
6. Necestujte
7. Hlídejte si příznaky
8. Zůstaňte v obraze a sledujte informace
9. Pravidelně uklízejte a starejte se o čistotu domácnosti
10.
Noste správě ochrannou roušku
11.
Vyhněte se zalidněným místům

