Omezení provozu a používání umělých koupališť
a wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.
naposledy aktualizováno v pondělí 31. května 2021 (0:00)
Celá ČR, od pondělí 31. května 2021 (0:00)
Provoz je povolen, ale omezen, nutné je dodržení ONT, několika provozních a hygienických
opatřeních dle druhu provozu
Dle bodu I/4 b) a c) Ministerstvo zdravotnictví omezuje:
provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence
a batolata, brouzdaliště), tak, že
i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy
a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,
ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
iv) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť,
mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že
splňují podmínky stanovené v bodu I/17;
v) osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný prostředek dýchacích
cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón
a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.
c) provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že
i) provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků,
ii) minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových
studen,
iii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
v) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17,
vi) osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní nemusí používat
ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten,
převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.
Opatření v celém znění
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