Rozvolnění opatření – od čtvrtka 3. prosince 2020
Otevření obchodů
Všechny obchody a nákupní centra se budou moci znovu otevřít. Bude platit
omezení plochy na zákazníka, tj. jeden zákazník na 15 metrů čtverečních
provozní plochy. Děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat.
Lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy.
Ruší se dosavadní nedělní zákaz prodeje. Stejně tak se mohou konat
i venkovní vánoční trhy.
Otevření stravovacích zařízení
Od čtvrtka mohou stravovací zařízení znovu otevřít od 06:00 do 22:00.
Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci
sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na
50 procent.
V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace
v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou
uzavřené dětské koutky.
Otevření služeb
Všechny služby budou moci ve čtvrtek obnovit provoz. Personál bude muset
používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje,
tedy současné použití štítu, na což si stěžovali například kadeřníci.
Konec omezení pohybu
Od čtvrtka se ruší omezení volného pohybu v nočních hodinách. Od čtvrtka
se může venku scházet až 50 lidí místo současných šesti. Skončí také zákaz
konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Povinnost nosit
roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech
zůstala.
Otevření fitness center
Od čtvrtka budou v provozu také fitness centra a posilovny. Budou fungovat
ve stejném režimu, jaký je nastavený v obchodech – tedy jeden člověk na
patnáct metrů čtverečních. „Skupinové fitness lekce budou v režimu 9+1,“
uvedl ministr Havlíček. Všichni sportovci budou muset mít ve vnitřních
prostorách nasazenou roušku. Výjimku budou mít pouze profesionální
sportovci, kteří jsou pravidelně testovaní.
Bohoslužby
Také režim bohoslužeb bude řízen podle pravidla 1:15, tedy jedna osoba na
patnáct metrů čtverečních. „Bohoslužby jsou omezeny kapacitou kostela
nebo jiného místa,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr
zdravotnictví.

