
    

JAKÁ OPATŘENÍ PLATÍ OD 17. LEDNA

ŠKOLSTVÍ 
Ochrana dýchacích cest ve  
společných prostorách, děti do  
15 let rouška (zdravotnická  
obličejová maska), nad 15 let 
respirátor.
Při výuce bez ochrany dýchacích 
cest pouze v případě, že jsou 
usazeni v lavici.
Neočkovaní učitelé musí nosit 
respirátor po celou dobu výuky.

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ:
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI – od 17. 
ledna každé pondělí

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ  
A KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pokud je na akci více než 20 osob, 
musí všechny osoby splňovat O-N. 
Povinností organizátora je kontrola 
O-N.
Maximální kapacita 1000 osob, 
všichni usazeni.
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RESTAURACE A BARY
U stolu může sedět pohromadě  
až 6 osob s výjimkou osob ze 
společné domácnosti. 
Stůl s více místy umožňuje více 
skupin nejvýše po 6 osobách při 
dodržení rozestupu 1,5 m. 
Při vstupu nutné doložit O-N.

PĚVECKÉ SBORY
Možná účast až 50 sboristů. 
Rozestupy 1,5 m.
Povinnost provozovatele 
kontrolovat O-N, povinnost 
sboristy doložit O-N.

SKUPINOVÉ PROHLÍDKY
Do 20 osob v rámci jedné prohlíd-
kové skupiny není nutná kontrola 
ani prokázání O-N.
Nad 20 osob doložení O-N.

HROMADNÉ AKCE
(SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ)
Rozestup alespoň 1,5 m.
Maximální kapacita 100 osob.
Při účasti nad 20 osob doložení 
O-N.

SLUŽBY
Rozestup alespoň 1,5 m.
Povinnost provozovatele kontro-
lovat O-N, povinnost návštěvníka 
doložit O-N.

BAZÉNY, KOUPALIŠTĚ,  
WELLNESS
Bez omezení kapacity, povinnost 
návštěvníka doložit O-N, povinnost 
provozovatele kontrolovat O-N.
Společné prostory koupališť roze-
stupy 1,5 m (mimo koupací plochy).

RESPIRÁTORY 
VEŘEJNÁ DOPRAVA
VNITŘNÍ PROSTORY STAVEB např. 
prodejna, provozovna služeb, zdra-
votnické a sociální zařízení.
PRACOVIŠTĚ – vždy, pokud je 
některý z vašich kolegů k vám blíž 
než 1,5 m.
DIVÁCI – na koncertech, hudebních, 
divadelních, filmových a jiných 
uměleckých představeních, 
cirkusech, varieté, na sportovních 
utkáních. 
HROMADNÉ AKCE – vnitřní vždy  
a vnější akce nad 30 osob  
(bez rozestupu 1,5 m).
VÝJIMKA – děti, které dosud  
nezahájily povinnou školní docház-
ku (mimo přípravné třídy ZŠ)  
– děti do 15 let – rouška.

POSKYTOVATELÉ  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Povinné testování klientů  
vybraných sociálních služeb, kteří 
nejsou očkováni nebo neprodělali 
onemocnění covid-19 v posledních 
180 dnech. 
Výjimka pro návštěvy v sociálních 
zařízeních O-T-N.
O – po 14 dnech od ukončení 
očkování.
T – po dobu 24 hodin od antigen-
ního testu nebo 72 hodin od PCR 
testu s negativním výsledkem.
N – po dobu 180 dní od začátku 
nemoci.

LYŽAŘSKÉ KURZY
U školních lyžařských kurzů a 
lyžařských kurzů pořádaných 
organizátorem poskytující služby 
osobám ve věku 6 až 18 let:
– žák předloží negativní výsledek 
PCR testu ne starší než 72 hodin – 
před započetím cesty
– u kurzů delších než 7 dní musí žák 
pátý až sedmý den absolvovat PCR 
test znovu
– podmínky testování se nevztahují 
na děti do 12 let a děti s O-N

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ  
VOLNOČASOVÉ PRO OSOBY 
MLADŠÍ 18 LET 
Maximální kapacita 100 osob.
Při účasti nad 20 osob povinnost 
kontroly a doložení O-N.

ZOO BOTANICKÉ ZAHRADY, 
MUZEA, GALERIE, VÝSTAVNÍ 
PROSTORY, HRADY, ZÁMKY  
OBDOBNÉ HISTORICKÉ NEBO 
KULTURNÍ OBJEKTY,  
HVĚZDÁRNY PLANETÁRIA, 
VELETRHY PRODEJNÍ  
HOSPODÁŘSKÉ VÝSTAVY
Kapacita tak, aby bylo možné  
zajistit rozestupy ve vnitřním 
prostoru 1,5 m.

ZÁKAZ KONZUMACE POTRAVIN  
V OBCHODNÍCH CENTRECH
Tedy i ve food courtech (neplatí pro 
oddělené prostory restaurace). 

O-N
(ukončené očkování, prodělání onemocnění v ochranné lhůtě 180 dní). 
Podmínka O-N se nevztahuje na děti do 12 let.
Kontrola splnění podmínek O-N, probíhá výhradně prostřednictvím  
aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“.

Testem se může prokazovat osoba, která absolvovala nejdéle  
před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem,  jde-li:
– o osobu do dovršení 18 let věku,
–   o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19  

pro kontraindikaci,

TEČKA – o osobu rozočkovanou proti onemocnění covid-19,
– o osobu, u které neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu.


