Roušky se (alespoň částečně)vrací do
našeho života
Povinné roušky od 1. září 2020 - poslední pravidla
Děti ve školách nebudou muset v září nosit na chodbách roušky, povinné budou
pouze v okresech, kde epidemiologický semafor ukáže špatnou situaci –
oranžovou nebo červenou barvu. Roušky nebudou muset mít lidé ani
v obchodech a službách pro zákazníky. Roušky tak budou od 1. září povinné
v MHD či na úřadech.
Poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že v uzavřených prostorách
budou od září povinné roušky, a jeho úřad zveřejnil podrobnosti, vzbudilo
pozornost mimo jiné pravidlo, podle kterého měly děti mít ve školách mimo třídu
nasazené roušky, ale při výuce nikoli. To již neplatí.
Pravidla pro nošení roušek ve školách, která vláda zveřejnila v pondělí 17. srpna
2020, byla podle premiéra Andreje Babiše jen materiálem k diskusi a změnila se
i na základě kritiky ze škol.
„Shodli jsme se, že jsme schopni řešit to na základě semaforu,“ řekl Vojtěch
po jednání s premiérem a ministrem školství. „Pokud nastane oranžová barva,
zhoršení epidemiologické situace, tak v takovém případě budou nasazeny
povinně roušky, jak bylo plánováno,“ upřesnil.
Ministr školství Robert Plaga stažení povinnosti nosit roušky ve školách ocenil.
„Od plošného opatření zavádění ve školách ve společných prostorách se vracíme
k navázání opatření na vývoj situace, na semafor. Debatovali jsme o tom, jestli je
ústup od plošného preventivního opatření zvladatelný opatřeními chytré
karantény a semaforu. Jsem velmi rád, že se vracíme k původnímu návrhu, to
znamená navázání situace ve školách na vývoj semaforu,“ řekl.
Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se nově bude aktualizovaný semafor
zobrazující epidemickou situaci v jednotlivých okresech zveřejňovat již v pátek,
a nikoli v pondělí jako dosud. „První informace o situaci bude zveřejněna

k 28. srpnu, abychom včas dali informaci o vývoji v regionech,“ upřesnila. Školy
by tak měly dostat čas na přípravu, kdyby se situace v jejich okrese zhoršila.
V současnosti není nikde oranžová barva, v Praze a na Frýdecko-Místecku je
zelená barva značící zvýšený počet případů nákazy covidem-19.

Na nákup nadále bez roušky
Zároveň roušky nebudou povinné v obchodech, restauracích či ve službách.
Na vnitřních hromadných akcích budou roušky povinné pouze při účasti více než sta
lidí. „Tým chytré karantény garantuje, že je schopen reagovat podle vývoje
epidemické situace,“ doplnil Vojtěch s tím, že jeho lidé vyhodnotí situaci koncem
září, a kdyby bylo třeba, pravidla by se zpřísnila. Ujistil, že se seznam míst, kde
budou roušky povinné, již měnit nebude. „Je to definitivní,“ řekl.
Nadále tedy platí, že lidé budou muset mít od září zakrytá ústa a nos ve veřejné
dopravě, na úřadech a poštách a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Výjimku
budou mít například účastníci soudních jednání, moderátoři a vystupující umělci,
děti do dvou let a lidé s poruchou intelektu. Roušky nebudou povinné ani pro
sportovce v tělocvičnách, pro bazény a sauny, při fotografování portrétů, svatebním
nebo akademickém obřadu.
Nošení roušek na jaře vláda nařídila od 19. března, kvůli jejich nedostatku si je Češi
ve velkém šili sami. Venku povinnost padla při dodržování rozestupů od 25. května,
ve vnitřních prostorách a veřejné dopravě skončila pro většinu obyvatel
1. července.
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