INFORMACE PRO OBČANY - KORONAVIRUS
UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ
POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
20. dubna 2020
• Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole
pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky,
kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých
a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení
bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo
disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu
či odevzdání studijní literatury.
• Řemesla s provozovnou
• Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
• Autobazary a autosalóny
• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších
skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví
sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
• Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
27. dubna 2020
Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se
samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány
v dalších etapách).
Povolení neplatí:

• pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují
samostatným vchodem z venkovních prostor
• pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby,
provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.
• kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje
s konzumací přes výdejní okénko
• restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko
• školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
• zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost
Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např.
ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
11. května 2020

• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro
účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
• Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní
jazykové zkoušky.
• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických
ústavech.
• Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven
se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány
v dalších etapách).
• Provoz autoškol (teorie a další formy výuky max. do 5 osob).
• Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek.
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Nejdříve od 8. června 2020

• Všechny provozovny v nákupních centrech.
• Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech.
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných
podmínek).
• Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
• Taxislužby (dosud nepovolené).
• Provozování živností, při níž je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
• Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek.
• Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků.
• Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob).
• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
• Další, vč. opatření v cestovním ruchu.
• Svatby za specifických hygienických podmínek.
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.
Červen 2020 – podle vývoje epidemiologické situace

• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.
• Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních
základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin.
• Přijímací zkoušky na vysokých školách.

CENTRÁLNÍ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:

• v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
• o víkendu od 9:00 do 19:00

INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

INFOLINKA PORADNY PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE
www.poradnapardubice.cz
SLOUŽÍ jako psychologická pomoc především seniorům, ale i dalším občanům, kteří mají strach
a úzkosti v souvislosti s potenciální nákazou koronavirem.
NESLOUŽÍ jako kontaktní linky v případě podezření na nákazu koronavirem.
Pardubice - 603 273 948
Chrudim - 601 344 852
Svitavy - 606 051 590
Ústí nad Orlicí - 733 522 278

S platností od 25.4.2020 se ruší zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi vozidel veřejné linkové autobusové
dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem a je zahrnuta do systému IDS IREDO a také bude v těchto
vozidlech obnoveno odbavování cestujících.
S platností od 1.5.2020 bude obnoven prázdninový provoz veřejné linkové autobusové dopravy, která je
objednávána Pardubickým krajem a je zahrnuta do systému IDS IREDO (vč. víkendové dopravy). Rozsah
autobusové dopravy se vrátí na úroveň platnou k 13.3.2020, kdy byl tento režim zaveden.

