Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný
pohyb osob na nezbytné minimum
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda Andreje Babiše
rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších
mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila
omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž
opětovné
zavedení
ostrahy
hranic.

„Vyhodnotili jsme vývoj situace se šířením koronaviru a na dnešním jednání vlády jsme
přijali patnáct usnesení. Tato usnesení mají omezit volný pohyb osob a zabránit šíření
epidemie koronaviru na další osoby,“ uvedl po skončení jednání premiér Andrej Babiš.
Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného
pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech,
například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou
a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata,
cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo
na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů
či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.
Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech
na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou
míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých
zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem
o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné
pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu
nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební
styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření.
Vláda schválila také možnost nasazení vojáků Armády ČR a příslušníků Celní
správy při řešení krizové situace a prodloužila mimořádné opatření o dočasném
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to až do 4. dubna
2020 do 23.59 hodin. Ochrana hranic se týká pozemní hranice s Německem
a Rakouskem a vzdušné hranice, hranice s Polskem a Slovenskem si chrání obě tyto
země z vlastní iniciativy.
Podrobné informace na www.vlada.cz

