COVID info
NOVÁ OPATŘENÍ V BOJI S COVID-19
TESTOVÁNÍ V PRÁCI
l Od 17. ledna maximálně tři

týdny bude povinné testování
na pracovištích. Týká se nejen
zaměstnanců, ale i osob pracujících
v kolektivu na živnostenský list či
dohodu nebo jednatelů firem.
l Antigenní test na covid-19 samotestovací sadou
musí podstoupit každý zaměstnanec. Testovat se
bude 2x týdně.
l Pokud mu vyjde pozitivní test, jde do karantény,
zaměstnavatel jej nahlásí hygienické stanici, která
elektronicky vystaví eNeschopenku.

l První den po konci karantény půjde zaměstnanec
opět na antigenní test. Pokud bude pozitivní, situace
se opakuje.
l Kdo test odmítne, musí být zaměstnavatelem
nahlášen hygieně. Zaměstnanec je poté na home
office nebo musí mít na pracovišti neustále nasazen
respirátor a být separován od ostatních kolegů.

KARANTÉNA

l Od úterý 11. ledna se izolace
i karanténa po pozitivním testu zkracují
na 5 celých kalendářních dní.

PLATNÁ OPATŘENÍ OD 3. LEDNA
RESPIRÁTORY
l Nošení ochrany dýchacích cest je

povinné: ve veřejné dopravě, vnitřních
prostorách budov, na pracovišti, pokud
je kolega blíž než 1,5 metru, v hledišti
kulturních či sportovních akcí, na hromadných akcích
uvnitř vždy, venku nad 30 osob.
Výjimku mají předškolní děti, které respirátory ani
roušky mít nemusí, dětem do 15 let stačí rouška.

RESTAURACE A BARY

l U stolu smí sedět maximálně 6 osob s výjimkou osob ze
společné domácnosti. Vždy musí splňovat O-N (ukončené
očkování či prodělaní nemoci v posledních
180 dnech).
l Mezi stoly musí být rozestup
minimálně 1,5 metru.
l Zákaz konzumace potravin ve foodcourtech obchodních center.

AKCE

l Při vstupu na sportovní utkání nebo
kulturní představení s kapacitou nad
20 osob musí organizátoři kontrolovat
splnění podmínky O-N.
l Maximální kapacita je 1000 sedících diváků
s respirátory.
l Na hromadných veřejných i soukromých akcích je
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kapacita maximálně 100 lidí, při více než 20 je nutnost
doložit O-N a dodržovat rozestup minimálně 1,5 metru.

OBCHODY
A SLUŽBY
l V prodejně musí provozovatel zajistit,

že není přítomna více než
1 osoba na 10 metrů čtverečních.
l Provozovatelé služeb jako jsou
kadeřnictví, pedikúra, masáže či živnosti,
kdy je porušena integrita kůže, mají
povinnost kontrolovat splnění podmínky O-N a zajistit
rozestupy mezi zákazníky 1,5 metru.

ŠKOLY

l Při výuce, kdy jsou žáci usazeni, není
nutná ochrana dýchacích cest.
l Mimo výuku musí mít děti do 15 let
roušku, nad 15 let respirátor.
l Neočkovaní učitelé musí mít respirátor.
Testování: do 16. ledna žáci i personál dvakrát týdně
v pondělí a ve čtvrtek, od 17. ledna pak jednou týdně.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

l Návštěvy musí splňovat podmínku O-T-N.
U testů platí, že antigenní nesmí být starší
24 hodin, PCR pak 72 hodin.
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