Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021

1. Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
2. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července,
3. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15.
června,

4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
5. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky
6.

nařizování izolace a karantény od 15. června,
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost
testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června

Opatření přehledně:
Od úterý 15. června
se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích
v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
• Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení
karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro
certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se
ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového
očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po
ukončení vakcinace.
• Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje
platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání
a samotesty.
•

Od 1. července
vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi
změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či
v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na
diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent
či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a
vést evidenci zákazníků.
• Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro
pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř
budov a 1 000 venku.
• Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po
sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří
mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test
• Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a
vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků
na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.
•

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/financni-podporu-za-dobuepidemie-dostanou-i-nestatni-kulturni-pamatky--rousky-a-respiratory-odlozi-zaci-i-vezbylych-krajich-189155/
Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14-cervna-2021-189140/
INFO např. zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-dalsi-zmirneniprotiepidemickych-opatreni-rousky-odlozi-zaci-ve-vsech-krajich/
Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyuka-bez-rousek-budeve-vsech-krajich-rozvolneni-na-kulturnich-akcich/2050850?
Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR
zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

