Respirátory budou povinné od čtvrtka
25.2.2021v obchodech nebo i autě.
Od března budou povinné všude.
Respirátory budou v Česku povinné čtvrtka od půlnoci z 24. na 25. února.
 Od března vláda nařizuje respirátory či adekvátní ochranu všude, kde
se vyskytují alespoň dva lidé
 Ochranu úst musí nosit i děti. Protože se nevyrábějí malé respirátory,
musí mít roušku chirurgickou, nikoliv doma vyrobenou.
****************************************************************

Kam jedině s respirátorem?
Povinnost nosit respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest před
nákazou koronavirem začne na frekventovaných místech platit až od půlnoci ze
středy na čtvrtek.
Minimálně chirurgickou roušku musí od čtvrtka nosit i děti.
Respirátor lidé budou muset nosit:
- v obchodech, provozovnách služeb
- na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích
- povinné budou také ve zdravotnických zařízeních
- pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb
- nosit se budou muset také v autech, pokud v nich nepojedou členové
jedné domácnosti.
Minimálně chirurgickou roušku musí od čtvrtka nosit i děti.

Výjimky z nošení respirátoru
- Učitelé v případech, kdy je potřeba, aby jim žáci viděli na ústa.
- Soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci v době a místě

soudního řízení.
- Zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě a jsou ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
- Řidiči veřejné dopravy, kteří nejsou v kontaktu s cestujícím.
- Moderátoři, redaktoři a umělci při provádění autorského díla.

Povinnost od 1. března
Používání respirátoru bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň
95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo jedna zdravotnická
obličejová maska v ostatních vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních
veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Možné je nosit také nanoroušku, pokud splňuje filtrační normy.
Na území České republiky platí čínské normy pro respirátory. Nově se tyto
čínské normy jmenují např. FFP2/KN95.
Obecní úřad nabízí prodej respirátorů pro ty starší občany, kteří nemají
možnost zajistit si pořízení požadovaných respirátorů. Cena za 1 kus
respirátoru: 16,- Kč.
Upozornění: dlouhodobým nošením 1 respirátoru se ztrácí jeho účinnost!

