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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti
COVID_19
v Českérepublice a Mladé Boleslavi

s

nákazou

Aktualizace k 08:00 hod dne 24.9.2020
277) omezení hromadných

akcí MO MZdr č.j. 2058812020-16/MIN/KAN

z23.9.2020 - od 24.9.2020,00:00 hod do 7.10.2020 23:59 hod
o s účinnostíod 24. záíí2020,0:00 hod. do 7. října 2020, 23z59 lrocl. se zakazují nebo
omezují slavnostio divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáŽdění a
trhy tak. že se
1. zakazují divadelní, hudební, filmová a dalšíumělecká přeclstavenÍ, sportovnÍ,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční,tradičnía jim poclobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhY,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastípřesahujícíve stejný
čas 1000 osob, koná-li se akce píevážnéve venkovních prostorech, nebo 500 osob, konáli se akce převážně ve vnitřních prostorěch staveb; do tolroto počtu se nezapoČÍtají
osoby, které se podílejína realizaci hromadné akce, jsou-li oddělcné od ÚČastníkŮ,
tento zákaz se nevztahuje:

a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavníchorgánů, orgánŮ
a jiných veřejných osob, které se korrají na základé zákona,

veřejné moci, soudŮ

b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromaŽd'ovacím,

c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálŮ (sPorlovní

hala nebo stadion, divadlo, korrgresové a konferenčníprostory, veletrŽni areál apod.) s
maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tim, Že
i) vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální moŽnou
kapaciiou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo
jsou vstupy clo jednotlivých sektorů a výstupy z nich Časově regulovány tak, abY
rredocházelo k rrežádoucímu slrlukování osob,
osobami (naPř.
ii) musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníkya účinkujícími
lrerci, zpěváci, přednášející,spottovci), případně musí být účinkujicíosobY od

účastníkůodděleny nepropustnou zábranou bránícíšířerríkapérrek (naPř.
plexisklo), a

iii) odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metrY,
iv) celková účastnepřesáhne 1 000 osob ve stejný Čas; do tohoto poČtu se
nezapočítávajíosoby, které se podílejína realizaci hromadné akce, jsou-li
oddělené od účastníků,
d) na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebrrě členěrrých areálŮ (sPortovní
hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenčníprostory, veletržníareál apod.) s
maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tim, že
i) prostor je rozděleň ,ru organizačně oddělené sektory s maximální moŽnou
kapacito" tooo osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo
jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich Časově regulovány tak, abY

nedocházelo k nežádoucímu slrlukování osob,
a
ii) kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, můžebýt využita do výŠe1000 osob
o/" s
z
50
maximálně
prostoru
vyuŽita
dále můžebýt zbývajícíkapacita tohoto

tim, žejsou účastnícirozmístěni, pokud možno rovnoměrně v kaŽdém sektoru
tak, abybyl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, úČastníciakce sedí jen v
každédruhé řadě sedadel,
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osobami (naPř.
iii) musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníkya úČinkujícími
osoby od
herci, zpéváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující
úěastníkůodděleny nepropustnou zábranou bránící šířeníkapének (např.
plexisklo), a
iv) odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,

v) celková účastnepřesáhne 2 000 osob ve stejný

Čas; do tohoto poČtu se
nezapočítávajíosoby, které se podílejína realizaci hromadné akceo jsou-li
oddělené od účastníků,
2. zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou akcí podle písm. a) a b), výstav,
trhůo vóletrhů a jim podobných akcí, s účastípřesahující ve stejný čas 50 o§ob, koná-li
se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce pŤeváŽně ve
vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastníkakce nemá urČeno místo k sezenÍ,
na kterém se převážné zdržuje; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou
je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezenÍ;
orginizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální poČet míst
k sezení pro účastníkyakce,
3. omezují hromadné akce s účastípřesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají
převážÁéve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážné ve vnitřníCh
prostorech staveb, tak, žejejich účastnícijsou povinni dodržovat rozestupy od jiných
alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,ledaže se zdrŽuji na urČeném
účastníků
místě k sezení.
II.

s účinnostíode dne 24. záíi 2020 od 0:00 hod. se rušímimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 16. záŤí2O2O, č. j. MZDR 2058812020_16IMIN/KAN.

276) omezení činnosti v provozovnách - MO MZdr č.j. 20581I2020-11/MIN/KAN
z23.9.2020 _ od 24.9.2020,00:00 hod do 7.1,0.2020 23:59 hod
i s účinnostíod 24. záíí2020,0:00 hod. do 7. října 2020,23z59 hod. se omezuje
j) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodrŽovat
následující pravidla:
o zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v Čase mezi22:00
hod. a 6:00 hod. - NOVĚ, s výjimkou provozoven, které nesloužípro veřejnost (např.
zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, ve vězeňských zařizenich); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo

o
.

o

provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvenís výdejovým
okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1r5 metru, s výjimkou
zákazníklů sedícíchu jednoho stolu - NOVE,
tv
prodej e z píovozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní Prostory
v prrpaoe
(nápř. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovnY
řorr".r-ují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny
dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o Členy domácnosti,
ledaže se zdržujína místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (naPř.
zahrádka) -

NOVE,

ostatní omezeni ztstávaji v rozsahu MO MZDr ěj. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN
z 17 .9,2O2O - viz. bod 269) Aktualízace z 17 .9,2020
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275) výuka

na vysokých školách a

Středočeskéhokraje č. 612020 -

omezení návštěv Nařízení KHS

č.j. KHSSC

23.9.2020 do 31.10.2020 včetně

4835912020 z22.9.2020

-

od

1. s účinnostíod 23.9.2020 do 3l. 10. 2020 (věetně) nařizuje rrrirnořádné opatření při
v zákazu osobní přítomnosti
epidemii na územíStředočeského kraje spočívající
siudentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 1l1l1998 Sb., o vysokých
školách.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a. individuální návštěvy knihoven a studoven;

individuální konzultace;
c. zkoušeníza přítomnosti nejvýše 10 osob;
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýŠe 15 osob;
e. klinickou a praktickou výuku a praxi.
2. všem poskytovatelům zdravotních služeb na územíStředočeskéhokraje se dŮrazně
doporučuje omezit návštěvy třetích osob u pacientů v zdravotnických zaÍÍzeních,ve
kteýclr se poskytuje lůžková péče,pouze na tyto případy:
a, přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickérr. zařizeni za souČasnéhosplnění
b.

následujících podmínek:

i. třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo
domácnosti,

ii. porod bude probíhat v

osoba žijici s rodičkou ve spoleČné

samostatném porodním pokoji rrebo boxu s vlastním

sociálním zaŤizenim,

iii. bude z^mezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
iv. třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo
boxu,

oC a zároveň nemá PříznakY
v. třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37r0
onemocnění COVID-19,
vi. třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest
(používáníimprovizovarrých nebo látkových roušek nepostačuj e),
b. návštěvy nezletilých pacientů,
c. návštěvy pacientů § omezenou svéprávností,
d. návštěvy pacientů v hospicech a dalšíclr pacientů v terminálním stádiu nevyléČitelného
onemocnění.

3. všem poskytovatelům sociálních služeb na územíStředoČeskéhokraje se dŮrazně
doporučule omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních sluŽeb (podle
5 :+ zatona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a vŠem
otllehčovacímsociálním službám v pobytové formě, pouze na tyto případy:
a. návštěvy nezletilých uživatelůsociálních služeb,
b, návštěvy uživatelůsociálních služeb § omezenou svéprávností,
c. návštěvy uživatelůsociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelnéhoonernocněnÍ.

