Omezení volného pohybu osob:









platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za
rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních
záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro
obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní
odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš
připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální
karantény hrozí pokuta tři miliony
Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která
přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu je navrhován i
proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření
koronaviru.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, mohou v klidu bez
hrozby sankcí podat lidé podat až k 1. červenci 2020. Nemusí se obávat sankcí, když
podáte přiznání později. Přeplatky budou vraceny ve lhůtě 30 dnů.
Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství,
prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků, opravy silničních
vozidel, odstraňování vozidel, prodej náhradních dílů, vyzvednutí zásilky, pokladní
prodej jízdenek, lázeňských služeb, pohřební služeb a stavebnictví.
Vláda naopak nově zakázala s výjimkami prodej ubytovacích služeb, provoz
autoškol, sdílených taxislužeb s výjimkou těch rozvážejících potraviny a prodej
elektroniky, který byl mezi výjimkami původního nařízení ze soboty.
Omezuje se prodej nebaleného pečiva. Prodávat se smí pouze prodejnách, kde mají
hygienické pomůcky.
S výjimkou osob veřejnosti se povoluje prodej ve stavebninách. Živnostníci zde tak
pro svou činnost nakupovat můžou.
Běžná rouška sice zdravé jedince nedokáže zcela ochránit před nákazou koronaviru
SARS 2, přesto ji má smysl nosit. Většina odborníků se shoduje, že je to jeden ze
způsobů, jak zastavit šíření viru. Bohužel jednorázové roušky u nás v současnosti
nejsou k dostání a celosvětově je jich nedostatek, není tedy od věci se vrátit k výrobě
látkových, které lze použít opakovaně, je ale nutné je po použití vyvařit a vyžehlit.

