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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
podle § B0 odst, 1
Ministerstvo zdravotnictvi 1ako správní úřad příslušný

pism g) zákona

zákonŮ,
ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejicích
postupem
"),
nařizuje
jen ,,zákon č 258/2000 Sb
ve zněni pozdějšich předpisú (dále
obyvatelstva
ochraně
k
Sb,
podle § 69 odst 1 písm, i) a odst. 2 zákona č. 251l2a00
novým
zpusobene
a prevenci nebezpečívzniku a rozšířeni onemocnění covlD_19

č 258/2000 Sb., o

koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
l.

Prodejnách Potravin,
1. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodnÍch
s Prodejní Plochou
zboŽÍ,
hvoienickér.,o ,Jozi xásmetliy a jiného drogistického

;ffi-n§;óó ,*,

výjimkou
u čáse mezi e:oo hoa. a 10:00 hod., a to s

-osobstaršich65letvěku,včetnězajištěnínezbytnéhodoprovodu,
. osob, které Ň; Jrzitári průxazi; ZTl}i?, star*]ií S{'i ltlí '"'óetnň
nezbytného doprovodu,

zaměstnancŮ nebo

osob

v

obtlob,rlém poměru

z,gjiňiáni

zařizení prrskytujícicn

službu a

pečovatelskou
osob v obdobném
majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo
poměru.

hYgienického

Potravin,
2, Všem podnikatelům provozujicím maloobchodní prodejnu
s prodejni plochou
zboži,
jiného
Jrogis_tickóho..
zboži, kosmetiky nebo
prodejně upřednostnili
nepřesahující 50ó m2, se nářizu;e, anv-pri .prodeji v této
starší50 let,

jsou držiteli prúkazu zTptp,
osoby staršigs ieiucí,u osoby,-kter"

"

ll.

25, března 2020,
Toto mimořádné opatřeni nabývá účinnostidnem

^
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é,j, MZDR 12501l202a-3/MlN/KAN,
Rušíse mimořádné opatřenize dne 19. března 202a,

Odůvodněn!:
vývolem epidemiologické situace
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým
koronavirem s oznaóením SARS_
ve výskytu on"nlo.nění CoVlD_19 způsobeného novým
CoV-2 v Českérepublice,

Sohledemnafakt,Žeobzvláštězranitelnouskupinou,kterouohroŽujeonemocněnícovlD.
pro jejich nákup
vyhrazují se dvě hodiny denně
19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby,

nařizuje se jejich upřednostní při prodeji
základního zboží(potraviny, drogistické zúoží)a
přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na
v malých prodejnách, Omezují se iak možnosii
lidi starší 65 let.

Mgr. et Mgr, Adam Vojtěch,
ministr zdravotnictví
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Sulric|<t, l<tet,ý

lutorizovanou ltonvctzi tlolrunlcntu 1rrol,cdl:

M inistclstvo zdravotnictvi

DatuIlr vyhoto,t,cní tloložl<y:
23,3 2020

.Inróno,

příintcní a pottpis osoby, litcrír lutorizovitnou lronverzi tlol<untcntu 1rrovetlla:

Ilva Sadilkor,á
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