Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 8. ledna 2021 (1)
Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 7. ledna 2021 se prodlužuje účinnost:
o
o
o
o

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 (omezení volného pohybu osob),
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 (omezení maloobchodního prodeje
zboží a služeb),
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 (určení pověřených škol k zajištění
péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let),
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 (omezení pracovní doby orgánů
veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020),

do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod:
o
-

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABX2HRLUD

Na základě usnesení vlády č. 13 ze dne 7. ledna 2021 platí s účinností ode dne 11. ledna 2021
od 0:00 do dne 22. ledna 2021 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

omezuje se provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území
České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
 účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
 účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden
akademický pracovník),
omezuje se provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování
studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v
ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit
vzdělávání podle bodu 1,
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,



o

o

o
o

o

o

individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
 konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek,
absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu
osob,
 konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žáků nebo studentů,
omezuje se provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se
žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
omezuje se provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a
na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní
jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob,
omezuje se provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
omezuje se provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s
výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto
krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti
nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
omezuje se provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že
zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol
podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve
školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s
výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto
krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz
vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo
akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,

o

o

o

-

omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz
vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s
výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového
nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
omezuje se provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších
odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků,
studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je
možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s
osobami v prostorách školy.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABX2JA3YR

Na základě usnesení vlády č. 14 ze dne 7. ledna 2021 platí s účinností ode dne 11. ledna 2021
od 0:00 do dne 22. ledna 2021 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

u všech poskytovatelů zdravotních služeb se omezují návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková
péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:
 osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné
pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, s výjimkou:
 dětí do dvou let věku,
 dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v hospicech a
dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby,
a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,
u všech poskytovatelů zdravotních služeb se omezují návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá
nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek
se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede
dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba
navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek
dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,
u všech poskytovatelů zdravotních služeb se omezuje přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení tak, že přítomnost třetí osoby při porodu lze
připustit pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:



o

o

třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje
nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň
nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích
cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) se omezují
návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba
navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se
nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy
RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede
dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba
navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek
dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v
terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky,
že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABX2HRQ9T

