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Vláda vyhlásila další krizová opatření účinná od 28. 10. do 3. 11. 2020
Od středy 28. října 2020 bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán
nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20:00
Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59
Od středy 28. 10. 2020 se v době od 21:00 do 5:00 následujícího dne je možné vycházet z domu jen z důvodů uvedených v krizovém opatření, mezi které patří
například cesty do práce, výkon povolání nebo venčení psů.
V době mezi 5:00 a 21:00 zůstává omezení volného pohybu osob platné doposud. To znamená, že je možné například cestovat do zaměstnání, za rodinou, pro
obstarávání základních životních potřeb nebo vyjet do přírody či do zahraničí. Svatby a pohřby se mohou konat do maximálního počtu 10 osob.
Nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě svého bydliště a to ve skupinkách v počtu maximálně
do 2 osob s výjimkami definovanými v krizovém opatření.
Zaměstnavatelům se nařizuje využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě
bydliště.
Omezeno zůstává i právo shromažďovací tak, že se shromáždění může účastnit nanejvýš 100 osob ve skupinách po 20 osobách. Další podmínky pro konání
takovýchto akcí jsou uvedeny v krizovém opatření.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Změny v zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Od středy 28. 10. 2020 je nově nad rámec již platných omezení zakázán i prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a prodej na
tržnicích, tržištích, v mobilních provozovnách i pochůzkový a podomní prodej.
Tento zákaz se nevztahuje na:

• pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně,
• prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků,
medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky, přičemž se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi prodejními místy musí být nejméně
4 metry a v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2.
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Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny
od 20:00 do 5:00.
Provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče se omezuje na poskytování výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.
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