Vláda od pondělí 1. března na dobu tří týdnů (tzn. do 21. března 2021) výrazně
omezí pohyb osob. Nákupy budou možné jen v rámci okresu, zavřou se školky i
školy.
Od pondělí 1. března 2021:

• Uzavření všech mateřských i základních škol, rovněž dětských skupin. (Lidé,
kteří zůstanou s dětmi doma budou mít nárok na ošetřovné).

• Nákupy budou možné jen v rámci okresu.
• Otevřené budou potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze
služeb budou moci fungovat čerpací stanice, pohřební služby, pokladny
jízdenek, výdejny zboží objednaných z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo
servisy telefonů a počítačů.

• Otevřeny zůstanou rovněž trafiky, prodejny krmiv a zahrádkářských potřeb,
obchody s domácími potřebami. Fungovat budou smět také odtahy a taxi
služby.
Zavřeny budou nově papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví nebo obchody
se zbraněmi a střelivem.
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U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení
prodávat přes výdejní okýnka. Otevřena mohou být do 21. hodiny.
Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba potvrzení zaměstnavatele.
Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné
prohlášení či formulář (vzory budou zveřejněny na webu Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz).
Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli
celého okresu.
Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou
povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
Od 1. března bude v zastavěném území obce povinnost všude nosit
chirurgickou roušku. Bez ohledu na to, jak jste daleko od někoho jiného.
Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě a mimo obec jen v
blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.
V prodejnách, provozovnách či v dopravě musí být dýchací cesty zakryty
respirátorem, jinde rouškami.
Ochrana dýchacích cest bude podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od 1.
března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.

Otázky a odpovědi na pohyb mezi okresy najdete na webu Ministerstva vnitra zde

Zdroj: www.irozhlas.cz , www.seznam.cz a www.novinky.cz

