
Na Karvinsku i nadále platí zpřísněná 

opatření proti šíření onemocnění COVID-19 

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je z pohledu celé České 

republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních 

ohniscích v Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku republiky 

protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a 

nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při 

návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení. 

Od 1. července se ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb 

(restaurací, barů, diskoték apod.) v čase 23-6 h a většina republiky sundá roušky. Povinná 

ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahuje 

se i na agentury domácí péče.  

V celém Moravskoslezském kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na 

hromadných akcích nad 100 osob a u osob vykonávající epidemiologicky závažné 

činnosti v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta s výjimkou stravovacích služeb. Ve 

vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí 

povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve 

veřejné dopravě. Roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných 

akcích nad 100 osob a v podzemní hromadné dopravě (metru). 

Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od úterý 30. června do 

odvolání zavádí na území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, 

Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které 

vykonávají rozšířenou působnost: 

 omezení maximálního počtu osob ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku 

na 100 (na akcích bez hlediště je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, 

k dispozici je dezinfekce), v případě sektorů platí maximální počet 100 osob v každém 

sektoru, 

 roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě, 

 na přírodních a umělých koupalištích bude ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň 

nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, Návštěvníci 

by měli dodržovat odstup alespoň 2 metry. 

 omezení provozu provozoven stravovacích služeb v čase od 23:00 do 8:00 hodin, 

včetně venkovních prostor provozovny, prodej je možný výdejovým okénkem, 

 vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, 

 zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v sociálních 

zařízeních v pobytové formě s výjimkami, 

 testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů, 

 potvrzení o absolvování testu RT-PCR u klientů při přijmu do sociálních služeb 

v pobytové formě, 

 omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn. 



V neposlední řadě, přeshraniční pracovníci v rámci celého Moravskoslezského kraje budou 

mít povinnost předložit svému zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. Důvodem je 

velký nárůst pozitivních záchytů právě u této skupiny pracovníků. 

Mapa znázorňující aktuální epidemiologickou situaci v jednotlivých regionech ČR bude 

denně aktualizována zde: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-

regionech.... 

Mimořádná opatření ministerstva a krajských hygienických stanic naleznete během dneška 

zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/. 
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