PLATNÁ OPATŘENÍ
od 1. března
PŘEKRÝVKA DÝCHACÍCH CEST:
Od 1. března je povinností ve všech zastavěných území obce používat chirurgickou roušku nebo
respirátor KN95, FFP2.
V obchodech, MHD, zastávkách MHD, nemocnicích a úřadech platí povinnost nošení respirátoru
KN95 a FFP2.

CESTOVÁNÍ A VOLNÝ POHYB:
Cestování v rámci okresu i mimo něj je povoleno pouze pro níže uvedené důvody:
cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo
do zařízení veterinární péče, zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, odkládání odpadu (ale pouze na míst k tomu určená), vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
včetně zajištění nezbytného doprovodu, výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti,
vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
o ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
o individuální duchovní péče a služby,
o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
o veterinární péče,
účast na pohřbu, vzdělávání včetně praxe a zkoušek, účast na hromadné akci, vycestování z České republiky
(nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například letenky, potvrzení o ubytování
apod.), výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
Cestování v rámci okresu:
Nepotřebuji žádné potvrzení.
Cestování za hranici okresu:
Do práce: potřebuji se prokázat potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou, zaměstnaneckým
průkazem nebo podobným dokladem.
Nezbytná cesta (úřad, lékař, nezbytná péče o druhé…): Potřebuji vyplněné čestné prohlášení nebo
dotazník dle vzoru vlády. Dostupný na webu Ministerstva vnitra ČR. Pokud nemáte tiskárnu, postačí čestné
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prohlášení vyplněné rukou.
Cestování za hranice okresu není možné z jiných důvodů. Nelze tedy jet například nakoupit či za
zábavou.

PROCHÁZKY, POBYT V PŘÍRODĚ:
Pobyt v přírodě, procházky, cyklistika a podobně je možné pouze na katastrální území obce ve které
bydlíte (kat. úz. Dolan najdete na dalším listě).

UZAVŘENÍ VEŘEJNÝCH SPORTOVIŠŤ A DĚSTKÝCH HŘIŠŤ:
Dle nařízení vlády budou všechna veřejná sportoviště a dětská hřiště uzavřena.

UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLEK:
Od 1. března budou uzavřeny všechny doposud otevřené školy, školky a dětské skupiny.

OBCHOD A SLUŽBY:
Od 1. března je uzavřena většina obchodů a služeb. Přehled otevřených obchodů najdete na stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA:
https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://koronavirus.mzcr.cz/
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MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ OBCE DOLANY
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