Usnesení vlády č. 448 a 449
Nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
1. Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:
1. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje
omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
2. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
3. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky
pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
4. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky
pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
5. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky
testování dětí, žáků a studenů ve školách
6. Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol
a vysokých škol
7. Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví
Od 17. května
•

•

•

•
•

Ve školách skončí na 1. stupni základních škol rotační výuka, v šesti krajích
(Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Středočeském a
Pardubickém) a v Praze skončí i na 2. stupni základních škol.
Otevřít by měly také zahrádky restaurací. Zákazníci budou muset mít negativní test na
koronavirus, a to buď PCR, nebo antigenní. Na zahrádky budou moci také ti, kteří
prodělali covid či mají očkování. U stolu pak budou moci sedět pouze 4 lidi, pokud
nejsou ze stejné domácnosti.
Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí, podmínkou
bude negativní test na koronavirus, odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo nejvýše
90 dnů od prodělání nemoci covid-19.
V nemocnicích budou znovu povoleny návštěvy.
Zoologické či botanické zahrady budou moci naplnit kapacitu na 50 procent. Dosud to
bylo 20 procent.

Od 24. května
Další rozvolnění pak vláda plánuje na 24. května. Týkat by se mělo například škol či
ubytovacích služeb.
•
•

•

Do škol by se měli k teoretické výuce vrátit studenti středních škol, na 2. stupních by
měla ve všech krajích skončit rotační výuka.
Za čtrnáct dní by měly také otevřít ubytovací služby. Povinný zřejmě bude negativní
test. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by ale nemusela být podle původního
plánu omezena jejich kapacita.
Kulturní akce bude možné pořádat zřejmě i uvnitř. Podmínkou bude maximální
obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku.

Podmínkou bude opět očkování, test nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90
dní.
Od 31. května
•

Žáci budou moci zřejmě vyjet na školy v přírodě.

Doporučuji vaši pozornosti i aktuální Vyjádření Mezioborové skupiny pro epidemické situace
k dalšímu postupu obnovy (v příloze) - zdroj zde: https://www.meses.cz/vyjadreni-meses-kdalsimu-postupu-obnovy/
Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-10-kvetna-2021-188265/
Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-tiskova-konferencepo-jednani-vlady/2034687?
nebo zde (28 minuta): https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-jednala-o-rozvolnenicekame-na-tiskovou-konferenci-40359736
INFO např. zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-vlada-ohlasila-dalsi-velkerozvolneni-co-a-kdy-se-meni-40359786
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/

