Kam a kdy s rouškou a bez ní
Přehled míst, situací a termínů, kdy roušku nasazenu mít
musíte a kdy je to pouze na vaší dobré vůli.
Kdy a kde je možné sundat roušku (od 12. května):
•

u přijímacích / státních zkoušek (při dodržení rozestupu 1,5 metru
a množství osob do 15 v jedné místnosti) - platí pro studenty i pedagogy

•

na jazykových kurzech

•

při poskytování poradenských služeb

•

při poskytování zdravotnické péče - platí pro pacienty i zdravotníky (např.
logopedy)

•

platí i předchozí výjimky (bez roušek děti do dvou let věku, děti ve školkách,
umělci, moderátoři, lidé s duševními poruchami, autisté, členové jedné
domácnosti jedoucí v autě, řidiči MHD v uzavřené kabině)

Kdy a kde je možné sundat roušku (od 25. května):
•

na volném prostranství s rozestupy 2 metry (ve městě i v přírodě)

Kde bude povinnost nosit roušku i po 25. květnu:
•
•
•
•

vnitřní prostory staveb (kromě bydliště)
v MHD
v taxíku
tam, kde se nachází dvě osoby (mimo rodinné příslušníky) do 2 metrů od
sebe

Pro racionální přístup při nošení roušky po 25. květnu se vyjádřil náměstek
ministra zdravotnictví.
Podle něj bude rouška zapotřebí tam, kde je výskyt většího množství lidí. Kde
bude člověk sám nebo s lidmi, které důvěrně zná, tam roušku potřebovat
zpravidla nebude.

Plán rozvolňování bude ještě upřesněn v závislosti na
epidemiologické situaci
25. května 2020
• je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest
vyjma:
a) všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště;
b) prostředků veřejné dopravy;
c) všech ostatních místech, kde se nachází alespoň dvě osoby
v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti

• provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory),
• hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich
restaurací a kaváren),

•
•
•
•
•

taxislužby (dosud nepovolené),
živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing),
zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku,
další včetně opatření v cestovním ruchu,
zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních
prostor),

• hrady a zámky (vnitřní prostory),
• možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich
organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou
školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici),
bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o
nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve
společných prostorách školy.

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Nejdříve od 1. června 2020
• Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií
na konzervatořích a vyšších odborných školách.
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.
Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální
epidemiologické situace.

