Informace pro Církev československou husitskou
Změny v opatřeních v boji proti Covid-19
platné od 10. do 28. února 2022
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 1518/20222/MIN/KAN ze dne 9. února 2022 platí s účinností od 10. do 18. února 2022 tato opatření v boji
proti epidemii Covid-19, která se týkají činnosti církví:
1. Konání bohoslužeb, stejně jako další shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
již není specificky upraveno, nadále však platí doporučení nosit ochranu dýchacích cest,
dodržovat rozestupy 1,5 m a dezinfekce u vchodu. Počet účastníků není omezen.
2. Pro akce kulturního, sportovního, vzdělávacího a jiného obdobného charakteru platí, že
počet účastníků je nadále omezen na maximálně 1000 osob, kteří všichni musí být usazeni,
ale končí povinnost účastníků pokazovat se certifikátem o očkování nebo prodělání
nemoci.
3. Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob a nejedná se
o akci dle bodu 2 (spadají sem akce spolkové, kulturní, taneční, slavnosti apod. – tedy i všechny
akce pořádané církvemi mimo bohoslužby), nadále platí, že akce se smí účastnit maximálně
100 osob., ale také zde končí povinnost účastníků prokazovat bezinfekčnost.
Výjimka platí pro akce podle zákona o shromažďování, dále pro svatby a pohřby, kde počet
účastníků není omezen.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR : MZDR 1518/20223/MIN/KAN ze dne 9. února 2022 platí s účinností od 19. do 28. února 2022 se dále mění tyto
podmínky:
4. Pro akce kulturního, sportovního, vzdělávacího a jiného obdobného charakteru se mění
povolený počet účastníků. Povoleno je maximálně 500 účastníků, pokud nejsou usazeni.
Pokud jsou všichni usazeni a kapacita sálu převyšuje 1000 míst, je povoleno obsadit 50 %
z celkové kapacity převyšující 1000 míst.
5. Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob a nejedná se
o akci dle bodu 2, se zvyšuje povolená kapacita na maximálně 500 osob.
6. Dne 19. února 2022 končí povinné testování zaměstnanců.
7. Nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech.
Příloha: Mimořádné opatření MZ čj.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN a MZDR 1518/20223/MIN/KAN ze dne 9. února 2022
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