MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (KORONAVIRUS)
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Mimořádné opatření č. 18/2020
od 7.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání
(pro Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek – Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová,
Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

zdravotnická zařízení
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
od 27. 7.2020 do odvolání
(pro celé území ČR vyjma území pro které platí
mimořádné opatření KHS krajů)

NA ÚZEMÍ OPAVSKA PLATÍ OD 7. 8. 2020 OD 12:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ

povinnost nošení ochraných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor)
PCR test při příjmu nových pacientů lůžková péče
(nebo předložit test PCR ne starší 4 dny)

PCR test při příjmu nových pacientů lůžková péče (nebo předložit test PCR ne starší 4 dny)
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v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v zákaz příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení § 34 odst.1 písm.
domovech pro seniory, v domovech se zvláštním
d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s vyjímkou osob které předloží negativní
režimem a v chráněném bydlení
PCR test, který není starší než 4 dny
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venkovní prostory

u každého vstupu k dispozici dezinfekce rukou, nutnost nošení prostředku ochrany dýchacích cest
(rouška, respirátor),
s vyjímkou: děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu apod., osoby při provádění
autorského díla, osoby účastnící se svateb či pohřbů, sportovců v rámci organizovaného tréninku
nebo zápasu,

veřejné i soukromé max. 1 000 osob

u každého vstupu k dispozici dezinfekce rukou, nutnost nošení prostředku ochrany dýchacích cest
(rouška, respirátor),
s vyjímkou: děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu apod., osoby při provádění
autorského díla, osoby účastnící se svateb či pohřbů, sportovců v rámci organizovaného tréninku
nebo zápasu,
/ účast max. 1000 osob

vnitřní prostory

zakazuje se účast přesahující ve stejný čas 100 osob v každém ze stavebně nebo funkčně
oddělených sektorů (max 5 sektorů s vlastní vstupem) vyjma svateb a pohřbů, kde může být více
než 100 osob,
u každého vstupu k dispozici dezinfekce rukou

veřejné i soukromé max. 500 osob s povinností
nošení ochranných prostředků dýchacích cest nad
100 osob

povinnost nošení ochraných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor) pro všechny vyjma
svateb a pohřbů do 100 osob. U svateb a pohřbů nad 100 osob je povinností nošení ochraných
prostředků dýchacích cest.
Max 100 osob v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů (max 5 sektorů s vlastní
vstupem) vyjma svateb a pohřbů
u každého vstupu k dispozici dezinfekce rukou

povinnost nošení ochraných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor)
zákaz příjmu nových osob s vyjímkou pokud osoba předloží negativní test PCR, který není starší než
4 dny

akce
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školy v přírodě, zotavovací akce a jiné podobné
akce (tábory, soustředění apod.)

dezinfekce rukou před konzumací jídla, jednorázové ručníky, dezinfekce prostorů zotavovací akce
se zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory, vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s
výjimkou ubytovacích prostorů, omezení návštěv rodičů či jiných osob, omezení na max. možnou
míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy

bez prostředku ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou před konzumací jídla, jednorázové
ručníky, dezinfekce prostorů zotavovací akce se zřetelem na hygienická zařízení a stravovací
prostory, vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů, omezení
návštěv rodičů či jiných osob, omezení na max. možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či
do volné přírody bez využití veřejné dopravy
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umělé koupaliště (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště

bez prostředku ochrany dýchacích cest, provozovatel zajistí min. jednu osobu na dohled nad
pravidly, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly minimálních rozestupů, nejvýše
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů, dezinfekce rukou, provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či
sprchu, dezinfekce ploch, u vstupu na viditelných místech vyvěšeny základní pokyny pro chování
návštěvníků, prostory v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata, včetně ploch, které přicházejí
do styku s dětmi, před každou výukovou hodinou vydezinfikovat, hračky vydenzifikovat a následně
omýt pitnou vodou

bez prostředku ochrany dýchacích cest, provozovatel zajistí min. jednu osobu na dohled nad
pravidly, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly minimálních rozestupů, nejvýše
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů, dezinfekce rukou, provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či
sprchu, dezinfekce ploch, u vstupu na viditelných místech vyvěšeny základní pokyny pro chování
návštěvníků, prostory v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata, včetně ploch, které přicházejí
do styku s dětmi, před každou výukovou hodinou vydezinfikovat, hračky vydenzifikovat a následně
omýt pitnou vodou
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vnitřní sportoviště, sauny a wellness s vyjímkou
plaveckých bazénů

bez prostředků ochrany dýchacích cest, dezinfekce strojů, nářadí, pomůcek po použití klientem,
provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu, dezinfekce rukou, klienti dezinfekce rukou před
zahájením a po ukončení cvičení, mezi jednotlivými lekcemi úklid, pravidelné vyvětrání, vyjma
saunových prostor, zakaz provozu kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách

bez prostředků ochrany dýchacích cest, dezinfekce strojů, nářadí, pomůcek po použití klientem,
provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu, dezinfekce rukou, klienti dezinfekce rukou před
zahájením a po ukončení cvičení, mezi jednotlivými lekcemi úklid, pravidelné vyvětrání, vyjma
saunových prostor, zakaz provozu kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách
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provozovny stravovacích služeb pro veřejnost
vyjma otevírací doby výdejových okének,
svatebních a pohřebních hostin, zaměstnaneckého
stravování

bez prostředku ochrany dýchacích cest při konzumaci pokrmů a nápojů,
uzavření restaurací a barů v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor

bez prostředku ochrany dýchacích cest při konzumaci pokrmů a nápojů,
uzavření restaurací a barů v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor
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nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako
je respirátor bez výdechového ventilu, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének

v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve
všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby,
vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami uvedenými v
mimořádném opatření KHS MSK č. 18/2020

povinnost nošení ochraných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor) ve všech vnitřních
prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné
dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami uvedenými v mimořádném opatření
KHS MSK č. 18/2020
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zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homepage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz
omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí zajistit dodržování následujících pravidel
zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku
zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny
přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu
nařízení všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou
provádění zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství
v povinnosti všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky
povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla
povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
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