Vláda prodloužila krizová opatření

Veškerá stávající opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna. Nadále tak platí
zákaz volného pohybu osob i uzavření většiny obchodů či restaurací. Dále platí také povinnost nosit mimo
domov roušku, respirátor nebo si nos a ústa krýt jiným vhodným způsobem. Senioři budou nově nakupovat
od 08:00 do 10:00, ovšem pouze v obchodech nad 500 metrů čtverečních plochy. V menších obchodech již
doba vymezená pro seniory neplatí.
Připomínáme zásadní opatření:
Všem osobám je nadále zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének.
Je nařízeno na veřejně dostupných místech se pohybovat NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na
pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstum nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Zákaz volného pohybu osob:
• Stále platí, nyní nejméně do 1. dubna.
• Zákaz se nevztahuje se na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro
základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na cesty za účelem vyřízení
neodkladných úředních záležitostí.
• Zákaz se netýká pobytu v přírodě nebo parcích.
• Možná je také účast na pohřbu
Celý text nařízení ve formátu PDF: Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf
Do 1. dubna vláda prodloužila také zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.
Dále prodloužila i uzavření všech restaurací v zemi. Připomínáme, ve kterých obchodech nakoupíte a
jaké služby můžete využít:
• Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky
• Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
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• Prodejny zdravotnických potřeb
• Prodejny pokladních jízdenek
• Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
• MHD
• Městský úřad (v případě Uherského Hradiště Po a St 10:00 - 11:00 hodin,16:00 - 17:00 hodin)
• Opravny aut
• 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)
Celé mimořádné opatření ohledně maloobchodnícho prodeje ve formátu PDF:
Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje.pdf
Zakazán je:
• Prodej ubytovacích služeb
• Provoz prodejen elektro
• Autoškoly
• Sdílené taxislužby (kromě těch, které rozváží jídlo)
• Taxislužby
• Samoobslužné prádelny a čistírny, galanterie
• Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
• Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích
Vyčlenění nákupní doby pro seniory:
Celý text opatření ve formátu PDF:
Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory.pdf
Zveřejněno 23. březen 2020, aktualizováno 26. březen 2020, vytištěno 21. září 2020

2

