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Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních 

17. 9. 2020 

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví 

přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení 

roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních 

hodinách.  

„Efekt protiepidemických opatření je veliký, můžou ovlivnit vývoj epidemie až o padesát 

procent. Omezení oslav, párty a dalších podobných akcí pomáhá omezit šíření infekce o další 

čtvrtinu. Proto apelujeme na veřejnost, aby se podobným akcím vyhnula a na firmy, aby je 

nepořádaly. Žádná opatření však nebudou fungovat, pokud je nebudeme dodržovat. Neměli 

bychom vymýšlet, jak je obejít. V tuto chvíli tady jde o zdraví. Virus je přírodní živel a nedá 

se plánovat. Nemáme zatím vakcínu. Jediné co máme jsou opatření, proto bychom je měli 

všichni dodržovat,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny 

prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. 

Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje 

nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

„Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí, jako babičky a 

dědečky, po návratu ze školy. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme ředitelům škol 

nepořádat hromadné akce a výlety,“ uvedl vedoucí Epidemiologické skupiny při ministerstvu 

profesor Roman Chlíbek.  

Nadále platí, že od páteční 18 hodiny se nesmí konat vnitřní akce na stání a do provozoven 

stravovacích služeb bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení.  

S účinností od půlnoci z pátku na sobotu pak vstoupí v účinnost zákaz přítomnosti veřejnosti 

v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi půlnocí a 6. hodinou ranní, s výjimkou 

provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování 

poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních). Zákaz se 

nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, jako jsou provozovny rychlého 

občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. 

„Občas slýcháváme, že půlnoc covid nezastaví. To je sice pravda, ale i mezinárodní zkušenosti 

potvrzují, že s pozdější večerní hodinou a alkoholem jsou lidé méně zodpovědní a přestávají 

dodržovat bariérová opatření,“ dodal profesor Chlíbek. 
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