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1. Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
2. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz
škol a vysokých škol.
Od pondělí 3. května se do škol budou moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně
základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také všechny
děti z mateřských škol v sedmi regionech. Kromě již avizovaných Karlovarského, Plzeňského
a Královéhradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením seznamu o Liberecký, Pardubický
a Středočeský kraj a hlavní město Prahu. V těchto krajích budou moci školáci také začít
sportovat a bude platit výjimka z povinnosti testování pro školkové děti a otevřít budou moci i
dětské skupiny.
1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.
Vláda zároveň schválila úpravu podmínek pro klienty otevřených služeb péče o tělo.
Podle nové úpravy bude možné obsloužit i zákazníka, který se prokáže potvrzením
zaměstnavatele či školy o provedeném testu, případně se otestuje přímo v provozovně.
1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují
podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.
Od 3. května se jen jednou týdně budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol pravidelně
chodí. Nově se vracející ročníky škol zůstanou v režimu dvou testů týdně. Do učeben se
budou moci vrátit na klinickou a praktickou výuku a praxi studenti všech ročníků studijního
programu veterinární lékařství.
1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují
podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení
Od 3. května se také zmírní pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských
zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně.
1. Usnesení vlády č. 424 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví
K dalšímu rozvolnění by podle přijatého usnesení vlády mělo dojít o týden později, 10.
května. K tomuto datu by se měly otevřít zbývající segmenty maloobchodu a část služeb
s výjimkou restaurací, kasin, wellnes a dalších nejvíce epidemiologicky rizikových
provozoven. K prezenčnímu vyučování by se měli v rotačním režimu vrátit žáci 2. stupně ZŠ,
nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří a všechny děti v mateřských školách i ve
zbývajících krajích a měla by být umožněna osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků
vysokých škol na klinické a praktické výuce a praxi.
Zdroj zde: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednanivlady-29--dubna-2021-188060/.

Následně by měly 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/

