MĚSTO VRATIMOV INFORMUJE OBČANY
Vážení občané, na základě vládou vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví
onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem Vám sdělujeme následující informace:

-

NOUZOVÝ STAV je vyhlášen do 28.02.2021,

-

Informace ke COVID-19, nouzovému stavu a s ním souvisejích vládních usneseních najdete
na https://covid.gov.cz/,

JAK SE MĚNÍ PRAVIDLA PRO ROUŠKY
Od 26.02. platí v Česku přísnější pravidla pro nošení roušek a respirátorů.
Lidé budou muset v uzavřených veřejných prostorách a veřejné dopravě nosit povinně
respirátory třídy FFP2, případně KN95, eventuálně nanoroušky. Vládní nařízení připouští i nošení
dvou chirurgických roušek přes sebe. Látkové roušky už nebudou stačit.

Respirátory (např. FFP2/KN 95) bez výdechových ventilů nebo dvě přes sebe nasazené chirurgické
obličejové roušky budou povinné od 01.03.2021:
- v prodejnách
- v provozovnách služeb
- ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní
péče
- v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení
poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
- na mezinárodních letištích
- v prostředcích veřejné dopravy
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti
- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový
pokoj),
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
- Výjimku mají například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.

O dalších změnách či zpřesněních vás budeme informovat.

Žádáme občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně dbali
všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická pravidla. Sledujte
prosím aktuální informace.
Ve Vratimově 25.02.2021
Bc. Martin Čech
starosta

