
    

JAKÁ OPATŘENÍ PLATÍ OD 10. ÚNORA

ŠKOLSTVÍ 
Ochrana dýchacích cest ve  
společných prostorách, děti do  
15 let rouška (zdravotnická  
obličejová maska), nad 15 let 
respirátor.
Při výuce bez ochrany dýchacích 
cest pouze v případě, že jsou 
usazeni v lavici.
Neočkovaní učitelé musí nosit 
respirátor po celou dobu výuky.

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ  
DO 18.2.:
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI – každé 
pondělí v základních a středních 
školách, konzervatořích a ve 
vyšších odborných školách.

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ, UMĚLECKÁ 
PŘEDSTAVENÍ, KONGRESY  
A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Maximální kapacita 1000 osob, 
všichni usazeni.
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HROMADNÉ AKCE
(SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ)
Maximální kapacita 100 osob.

RESPIRÁTORY 
VEŘEJNÁ DOPRAVA
VNITŘNÍ PROSTORY STAVEB např. 
prodejna, provozovna služeb, zdra-
votnické a sociální zařízení.
PRACOVIŠTĚ – vždy, pokud je 
některý z vašich kolegů k vám blíž 
než 1,5 m.
DIVÁCI – na koncertech, hudebních, 
divadelních, filmových a jiných 
uměleckých představeních, 
cirkusech, varieté, na sportovních 
utkáních. 
HROMADNÉ AKCE – vnitřní vždy  
a vnější akce nad 30 osob  
(bez rozestupu 1,5 m).
VÝJIMKA – děti, které dosud  
nezahájily povinnou školní docház-
ku (mimo přípravné třídy ZŠ)  
– děti do 15 let – rouška.

POSKYTOVATELÉ  
SOCIÁLNÍCH A LŮŽKOVÝCH 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Povinné testování klientů, kteří 
nejsou očkováni nebo neprodělali 
onemocnění covid-19 v posledních 
180 dnech. 
Podmínka O-T-N pro návštěvy 
v sociálních zařízeních.

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ  
VOLNOČASOVÉ PRO OSOBY 
MLADŠÍ 18 LET 
Maximální kapacita 100 osob.

O-T-N
(ukončené očkování, test, prodělání onemocnění v ochranné lhůtě 180 dní). 
Podmínka O-T-N se nevztahuje na děti do 12 let.

Testem se může prokazovat osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test  
s negativním výsledkem a nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

TEČKA 

DOBA, PO KTEROU  
SE NEMUSÍTE TESTOVAT
Komu uplynula izolace, nemusí se 
30 dní od pozitivního PCR testu 
preventivně testovat ve školách 
/ na pracovišti ani nastupovat do 
karantény.

SVATBY, REGISTROVANÁ  
PARTNERSVÍ, POHŘBY
Počet osob bez omezení.

CESTOVÁNÍ
Osoba musí při návratu splnit 
podmínky vycházející z ochranného 
opatření, které stanovuje podmínky 
pro vstup na území ČR (tzv. 
semafor)

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
Preventivní testování do 18.2.:
Testování probíhá 2x týdně pomocí 
antigenních testů.
Koho se testování týká:
• zaměstnanci
•  osoby samostatně výdělečně 

činné
•  osoby, které jsou orgánem  

nebo členem orgánu právnické 
osoby

•  osoby ve výkonu trestu zařazené 
do práce

TESTOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH  
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Testování probíhá jednou týdně 
pomocí antigenních testů provede-
ných zdravotnickým pracovníkem.
Koho se testování týká:
• zaměstnanci
• dobrovolníci
•  osoby připravující se u poskytova-

tele na výkon povolání


