Obec Vyšehněvice, Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč

Od 27.12.2020 - přechod na 5. stupeň PES
Od 27. prosince 2020 Česko přechází opět na nejpřísnější 5. stupeň PES.

Omezení volného pohybu v době od 5:00 do 20:59











Pohyb osob na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob
Lidé mohou cestovat do zaměstnání
Povoleny jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
Možné jsou cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky,
hygienické potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a
sousedské výpomoci
Výjimku mají i cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení
neodkladných úředních záležitosti
Lidé stále mohou vycestovat do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení
Povoleno je také vycestovat z České republiky
Svatby, pohřby a bohoslužby do maximálního kapacity 10 procent míst k sezení
jsou taktéž povoleny
Zaměstnavatelé mají doporučeno využít u svých zaměstnanců práci z domova,
pokud je to možné

Noční omezení pohybu osob


Mezi 21. hodinou a 4:59 je zakázáno vycházet z domu. Zákaz platí také na
Silvestra.

Výjimky








cesty do zaměstnání a zpět
cesty spojené s výkonem povolání
cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví,
veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování
zdravotní nebo sociální péče
neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku
Povolené je venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu
Výjimka z opatření na Silvestra není

Zákaz provozování lyžařských vleků


Od 27. prosince musí provozovatelé ukončit provoz lyžařských vleků

Restaurace a ubytování





Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5 h do 21 h z
výdejního okénka
Stále není dovoleno prodávat z okýnka alkoholické nápoje
V platnosti taktéž zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
Ubytovací služby jsou stále zakázány

Obec Vyšehněvice, Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč

Omezení maloobchodu a služeb











Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží
Výjimku mají prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve
zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky
Zůstávají otevřené i zverimexy, trafiky, optiky, prádelny a čistírny
Otevřená zůstanou také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny
domácích potřeb, železářství
Zůstává povolen prodej zbraní a střeliva
Povolena jsou výdajová okénka pro zboží objednané přes internet i autoservisy
Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli
Zavřeny jsou služby, například kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá zákaz
otevření bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí zdravotnických
zařízení. Zavřené jsou herny a kasina.
Zavřené zůstanou taktéž muzea, galerie, divadla a kina

Školy




Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních
škol, mateřských a speciálních škol
Všechny ostatní ročníky a školy fungují distančně
Děti by se mohly vrátit do škol asi 10. ledna 2021, záleží na epidemické situaci

Návštěvy v domovech pro seniory
V domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních by měly platit
stávající podmínky pro vstup – tedy negativní test na covid, který je
maximálně 48 hodin starý.
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