
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

“M ”a z, vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 7. listopadu 2020

Praha 10. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 7. listopadu 2020, evidované pod

ve věci dotazů: je povinnost mít chráněný obličej při vycházkách s dětmi –

chůze kolem komunikace, mezi domy u silnice? Požádala jsem kolegyně, aby při

vycházkách toto mé doporučení dodržovaly, některé z nich apelují tím, že to není jejich

povinnost a argumentují doporučením ministerstva jen, když bude někdo blíž jak 2 metry,

(respirátory obdržely), jak postupovat?, Vám sdělujeme následující:

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nosit roušky

nebo jinou ochranu dýchacích cest (nosu a úst) mj. na všech ostatních veřejně

přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve

stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-

li se výlučně o členy domácnosti. Výjimku mají děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské

škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Podle krizového opatření vlády je zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech

nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání

ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami

odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
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Pokud se tedy dětský kolektiv bude pohybovat venku (na všech ostatních veřejně

přístupných místech v zastavěném území obce) a bude zachován nejméně dvoumetrový

odstup ve stejném čase a na stejném místě od ostatních osob, nemusí mít děti ani jejich

doprovod roušku, v opačném případě však roušku mít musí.

S pozdravem
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