Vláda uvolnila některá opatření, od úterý je možné využívat
venkovní sportoviště

Vláda České republiky na jednání v pondělí 6. dubna 2020 přistoupila k částečnému uvolnění přísných
protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou
moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody.
Od půlnoci z pondělí 6. 4. 2020 na úterý 7. 4. 2020 budou moci občané České republiky opět začít využívat
venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží
minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole
či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom
využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou
venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení
počtu dvou osob na hřišti či v posádce.
Celý dokument v PDF: Omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf
Od úterý 7. 4. 2020 mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 8. 4.
2020 si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také
do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i
dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření - budou muset zajistit
ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce
exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.
Celý dokument v PDF: Výjimky-z-uzavření-obchodů.pdf
Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech
POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci.
Celý dokument v PDF: Czech-POINT.pdf
Ministři rozhodli také o změně mimořádného opatření, které se týká činnosti obecních samospráv.
Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi sebou
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dodržovat dvoumetrové odstupy. Mají také zajistit, aby se vhodným způsobem mohla jednání zúčastnit i
veřejnost, a to v oddělených prostorách. I nadále vláda obecním i krajským zastupitelstvům doporučuje,
aby při jednání upřednostnily videokonferenční formu.
Text: Vláda ČR, upraveno, kráceno, originál textu ZDE

-JPZveřejněno 6. duben 2020, aktualizováno 7. duben 2020, vytištěno 5. červenec 2020
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