Městys Panenský Týnec
se sídlem Panenský Týnec č. p. 10, PSČ 439 05
Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje
Bc. Čížek Jiří

Datum
13. října 2020

Místo
Panenský Týnec

Omezení od 13. října
•

Vláda rozšiřuje povinnost nosit roušku i na zastávky veřejné dopravy, na nástupiště,
přístřešky a čekárny.

Omezení od 14. října
•

Uzavření škol s výjimkou mateřských a jejich přechod na distanční výuku. Toto
opatření platí do 1. listopadu. Výjimku budou mít děti, jejichž rodiče pracují v
integrovaném záchranném systému.

•

Omezení shromažďování na 6 osob. Toto opatření platí do konce nouzového stavu,
tedy 3. listopadu. Netýká se rodiny a lidí na pracovišti.

•

Dočasné uzavření restaurací, klubů a barů. Toto opatření platí do konce nouzového
stavu. Restaurace mohou zprovoznit výdejní okénko, které však musí zavřít ve
20:00. Hotelové restaurace budou fungovat v omezeném režimu jen pro hosty hotelu.
Zavřít musí ve 20:00.

•

Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech do 3. listopadu.

Omezení, která platí od pondělí 12. října
•

vláda zakázala prakticky všechny kulturní akce, zavřela se například divadla či kina,
lidé nemohou ani na hrady, zámky hvězdárny a poutě,

•

zakázané jsou také kongresy a veletrhy. Účast na vnitřních náboženských akcích je
omezena maximálně na deset lidí,

•

vysoké i střední školy v celém Česku přešly od pondělí na dva týdny na on-line
výuku. Dosud byla v krajích s větší nákazou,

•

v ZUŠ byla od pondělí umožněna individuální výuka. Pro jinou budou zavřeny v celé
ČR,
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•

na druhém stupni základních škol byla nově týdenní střídání celých tříd. Třída A
bude jeden týden distančně a B prezenčně. Za týden si to měli podle plánu vyměnit, to
nová opatření ruší,

•

zrušeny jsou veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí
sportovat nejvýš 20 osob,

•

provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu, vždy na pět hodin,

•

zakázané jsou návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních
sociální péče. Výjimka zůstává pro návštěvy u nezletilých pacientů a otce u porodu,

•

již od minulého pátku jsou zavřené posilovny, fitness centra, vnitřní bazény,
zoologické zahrady či koupaliště,

•

restaurace musí zavírat už ve 20:00, u stolu smí sedět maximálně 4 lidé,

•

do obchodů a nákupních center je možné ve skupinkách po dvou. Výjimka se
vztahuje na děti mladší 15 let, které doprovází člověka, který s nimi žije v jedné
domácnosti. Takových dětí může do obchodu přijít více, ale pouze v doprovodu
maximálně jednoho dospělého,

•

jídelní služby v obchodních centrech musí vypnout Wi-Fi, u stolu budou moct
sedět maximálně dva lidé,

•

jsou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. Výjimku mají
domácnosti, práce v zaměstnání nebo zastupitelstva a soudy,

•

na základních školách se hudební výchova učí bez zpěvu, tělocvik je na prvním
stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku.

Kde platí povinnost nosit roušku
•

ve všech vnitřních prostorech staveb (restauracích, obchodech či na pracovišti),
mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),

•

ve školách a školských zařízeních. Výjimkou je hra na dechové nástroje. Pravidlo se
vztahuje na 2. stupeň základních škol (včetně uměleckých), střední i vysoké školy,

•

v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby,
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•

při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,

•

ve zdravotnických zařízeních a lékárnách, v zařízeních sociálních služeb,

•

nově na zastávkách veřejné dopravy, na nástupištích, v přístřešcích a v
čekárnách.

Úplná znění mimořádných opatření jsou dostupná na webu
ministerstva zdravotnictví mzcr.cz
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