MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:

• restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory);
o povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech
nad 5 000 m2;
• hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
• taxislužby (dosud nepovolené);
• živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní
make-up apod.);
• zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
• hrady a zámky (vnitřní prostory);
• přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
• sauny a wellness centra;
• možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
• organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s
účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
• hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas
300 osob;
• možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové
aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

• Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících
míst:
o všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště; o prostředky veřejné dopravy;
o všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
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Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu
uvolňování dne 25. května 2020 – koupací oblasti
U následujících aktivit a dalších činností je třeba dodržovat níže uvedená pravidla.

Hygienické požadavky na koupání a chování návštěvníků v tzv. koupacích
oblastech* stanovené v souvislosti s výskytem koronaviru

•

Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo
trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do vody
zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.

•

Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování
na veřejně dostupných místech a nošení roušek, ev. jiných ochranných prostředků dýchací cest,
pohybovat se v lokalitě nejvýše v aktuálně stanoveném počtu osob a dodržovat mezi sebou
patřičné odstupy.

•

Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční
vzdálenosti cca 2 m.

•

Návštěvníci jsou povinni nosit roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, při
jakémkoliv pohybu v zájmovém území vodní plochy, s výjimkou pobytu na podložce nebo
lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška, ev.
jiný ochranný prostředek dýchacích cest, se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě
pouhého pobytu při břehu vodní nádrže, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je
nutno roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat (s výjimkou osob
osvobozených od této povinnosti, uvedených v aktuálně platném ustanovení MZ ze dne
19. 5. 2020).

•

Je-li v areálu k dispozici WC pro návštěvníky, je při jeho použití potřeba dodržovat zvýšenou
osobní hygienu, po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem
nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).

x

Koupacími oblastmi se rozumí povrchové vody využívané ke koupání, které navštěvuje větší počet osob a které nemají
provozovatele. Jelikož se jedná o lokality, kde nelze vyloučit ohrožení veřejného zdraví, má příslušná krajská hygienická
stanice povinnost sledovat v těchto místech jakost vody, a to od obvykle začátku června do konce srpna.
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