OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU PLATÍ
MINIMÁLNĚ DO 1. DUBNA
Vláda ČR nadále omezila volný pohyb osob, a to minimálně do 1. dubna. Do
stejné doby tak platí i další opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Tím
nejdůležitějším je právě zákaz volného pohybu osob na území ČR, který
původně platil do 24. března do 6:00. Zákaz má některé výjimky, neplatí
například pro cesty do zaměstnání nebo za podnikáním, povoleny budou
nezbytné cesty za rodinnými příslušníky a pro pořízení základních životních
potřeb, do zdravotnických zařízení a další.
Nadále tak zůstane uzavřená většina obchodů i restaurace. Zákaz se netýká
výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do
provozovny. Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do
10:00, v menších už omezení platit nebude. Pokud chtějí pendleři od čtvrtka
26. března nadále pracovat v Německu a Rakousku, musí si tam zajistit
ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu do Česka budou
pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou. Při přechodu hranic budou
pendleři registrováni.
Omezení volného pohybu osob:
Platí od pondělí 16. března nově do 1. dubna. Nevztahuje se na cesty do
zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní
životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Zákaz není uvalen na cesty
za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v
přírodě nebo parcích. Zakázána není účast na pohřbu. Omezení se
nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči.
Co bude otevřené:
Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky.
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku. Prodejny zdravotnických
potřeb. Prodejny pokladních jízdenek. Pošty - pouze přepážky uzpůsobené
nepřímému kontaktu, MHD. Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St). Opravny
aut, kde bude méně než 30 lidí. Odtahové služby. Prodejny náhradních dílů.
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují
jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost. Prodejny s
malými domácími zvířaty. Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění. Stavební, projektantské firmy.
Co se nadále smí:
Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením. Česká pošta bude nadále
rozvážet balíky (vyjma lidí, kteří jsou v karanténě).
Zakazuje se:
Prodej ubytovacích služeb Provoz prodejen elektro Autoškoly Sdílené
taxislužby (kromě těch, které rozváží jídlo) Taxislužby Samoobslužné prádelny
a čistírny, galanterie Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma
podnikatelů) Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích.

