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03.03. 2020

CORONAVIRUS (COVID-19) - SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE A DOPORUČENÍ

(aktualizováno 24/24/2020 ve 14:30)

Občanům, kteří se ocitli v současné situaci na svých cestách do zahraničí, se doporučuje zaregistrovat se v online formuláři
„cestování do zahraničí“ na stránce Ministerstva zahraničních věcí Slovinské republiky : https://www.gov.si/zbirke/storitve/obvescanje-
o-potovanja- v zámoří . Podrobnosti o cestovních omezeních do / z České republiky jsou k dispozici níže.

V České republice byly první tři pozitivní případy infekce COVID-19 (koronavirus) potvrzeny 1. března 2020. První infekce se vyskytly
v severní Itálii a Rakousku, později se infekce začaly šířit po celé zemi a nyní představují velkou většinu případů. Podrobnější
statistiky o počtu infikovaných, testovaných, hospitalizovaných, denních infekcí atd. k dispozici na zvláštním portálu
ministerstva zdravotnictví, odkaz: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Dosud přijatá opatření k zabránění šíření infekcí jsou:

1.) Česká vláda dne 12.3.2020 ve 14:00 h s okamžitým účinkem vyhlásila stav nouze . Opatření bylo prodlouženo dne
7/20/2020 na 30/4/2020 a týká se řady oblastí ( viz podrobnosti v každé části níže ).

2.) Dne 15.3.2020 přijala česká vláda nařízení omezující volný pohyb osob na celém území České republiky . Opatření stanoví
určité výjimky, jako je dojíždění za prací, nákupy základních potravin, návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče,
plnění úkolů z moci úřední nebo provádění základních pohotovostních činností. Stanovila také OMEZENÍ a ZÁKAZY týkající se
provozu obchodů, restaurací, barů, škol a školek a univerzit, návštěv nemocnic, věznic, domovů s pečovatelskou službou, veřejných
akcí, sportovních akcí, vstupu do kulturních zařízení atd. Dne 24/04/2020 vláda zrušila nebo změnila některá opatření, takže
některé zákazy a omezení již neplatí . Aktuální režim je k dispozici na webových stránkách vlády:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ ( podrobnější verze v českém jazyce )

https://www.vlada.cz/en/media-centrum/actual/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ (
opožděné aktualizované informace v ANG )

3.) Od 14.3.2020 se hraniční kontrola znovu zavádí na hranici s Německem a Rakouskem , s obdobným režimem jako u 16.3.
také rozšířil na hranici s Polskem a Slovenskem . Hranici lze překročit pouze na přesně definovaných hraničních přechodech, kde
jsou prováděny přísné kontroly. V případě příznaků nebo Při podezření na infekci jsou cestující povinni nechat výtěry odebrat a
čekat na výsledky a řídit se pokyny příslušných orgánů . Díky přísným kontrolám a kontrolám stavu každodenních migrantů se
občas na všech hraničních přechodech  vytvářejí nákladní automobily . Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách
Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART

4.) ZAKÁZKY A OMEZENÍ ZAHRANIČNÍCH LODÍ A ZAHRANIČNÍHO VSTUPU DO ČESKÉ REPUBLIKY platí po dobu trvání
mimořádné události . Opatření je účinné od 3. 3. 2016 pro státní příslušníky všech zemí, částečně se podmínky a omezení liší v
závislosti na tom, zda se jedná o české státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky. Dne 24/04/2020 vláda zrušila nebo změnila
některá opatření, takže některé zákazy a omezení již neplatí . Informace, které lze použít ke kontrole podmínek vstupu /
výstupu, zvláštních opatření a možných výjimek ze zákazů vztahujících se na určité kategorie osob ve zvláštních případech,
jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, kde jsou průběžně aktualizovány :

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART (homepage)

https://www.mvcr.cz/soubor/covid19-soubory-rules-for-entering-the-territory-of-the-czech-republic-and-quarantine-measures.aspx
(výjimky)

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/international-transport.aspx (mezinárodní doprava)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART (povolení k pobytu)

5.) Od 30. 3.2020 Na tranzit cizinců (včetně občanů EU) se vztahují zvláštní pravidla pro organizovanou a individuální repatriaci
přes letiště Praha a všechny české hraniční přechody. Tranzit je možný pouze pro jednorázovou repatriaci (evakuaci) do země
původu nebo do země, kde má daná osoba povolení k trvalému nebo dočasnému pobytu . Diplomatická nóta musí být
zaslána z ambasády nejméně 24 hodin před plánovaným vstupem do České republikys informacemi o tranzitních osobách,
dopravních prostředcích a trase. Při vstupu a cestování po celé ČR musí mít tranzitní osoba u sebe kopii bankovky. Cestující musí
mít podle potřeby obličejovou masku nebo jinou ochranu nosu a úst a dodržovat všechna další zvláštní pravidla. Pokud jsou v tranzitu
po zemi, musí být zastávky omezeny na minimum. Poznámka se nevztahuje na cizince, kteří již byli v době vyhlášení stavu
nouze v České republice a odtud chtějí odcestovat do své domovské země.

6.) Od 14.3.2020 byly zrušeny pravidelné autobusové, vlakové a lodní linky přes hranice České republiky . Mezinárodní letecký
provoz využívá pouze letiště České Václava Havla v Praze z českých letišť . Cizinci (turisté, studenti) se mohou vrátit domů od
14/03/2020 pouze autem (s kapacitou až 9 míst), nouzovou autobusovou dopravou nebo leteckou dopravou . Čeští dopravci
mohou do České republiky vracet prázdné autobusy nebo vlaky a zahraniční dopravci z České republiky mohou vzít prázdné
autobusy nebo vlaky . vlaky , pouze s posádkou. Až do zrušení bude pozastaven zákaz řízení motorových vozidel nad 7,5 tuny
v neděli a ve svátky .

7.) Od 14.3. dále již nejsou přijímány žádosti o víza a povolení k pobytu . Krátkodobá vízová řízení, která již byla zahájena, budou
zastavena a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu budou během mimořádného stavu ukončena. Všichni cizinci, kteří byli
legálně na území České republiky v době vyhlášení stavu nouze, zde mohou zůstat do konce nouze . V tomto ohledu byla
zřízena horká linka (+420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396 nebo e-mail: pobyty (at) mvcr.cz ). Podrobnosti na:
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/new-obligations-and-information-for-foreign-nationals-prevention-against-spread-of-covid-19.aspx

8.) Přímé lety do některých zemí (Čína, Itálie, Jižní Korea) jsou přerušeny a počet letů na jiných trasách je snížen. Správa Letiště
Václava Havla v Praze poskytla speciální vstupní body pro lety z vysoce rizikových oblastí se zpřísněnou detekční kontrolou
cestujících . Restaurace na letišti jsou zavřené. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách letiště:
https://www.prg.aero/en#/
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http://www.icpe.int/

Vysoké finanční pokuty (až do výše 120 000 EUR) hrozí porušením platných opatření. V některých případech mohou
příslušné orgány uložit pokutu až 10 000 Kč (380 EUR) okamžitě na místo porušení předpisů.

Vzhledem k tomu, že se situace mění rychle a rychle, doporučujeme, abyste v případě cestování z nebo do České republiky
dále sledovali informace o stavu a opatřeních týkajících se viru COVID-19 pro cizince na stránkách příslušných českých orgánů:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html

Ministerstvo zdravotnictví České republiky:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstvo vnitra:

https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

Občané Slovinské republiky, kteří tranzitují z nebo do České republiky při tranzitu do jiných zemí (Rakousko, Německo, Slovensko
...), by rovněž měli sledovat a brát v úvahu všechna omezující opatření přijatá těmito zeměmi .

V případě onemocnění a projevených příznaků nemoci prosím kontaktujte nepřetržitě otevřená telefonní čísla: + 420 724 810 106 a +
420 725 191 367 nebo tísňové číslo 112 (doporučujeme občanům Slovinské republiky) . Informace a pokyny k manipulaci lze
získat také na telefonních číslech krajských hygienických stanic ČR .

_______________________________________________________________________________

Doporučení slovinských orgánů ohledně COVID-19

Národní ústav veřejného zdraví vydal doporučení pro všechny, kteří přicházejí do Slovinska nebo mohou cestovat do oblasti ohniska
koronaviry nebo z ní. Ministerstvo zahraničních věcí se však nedoporučuje cestovat do rizikových zemí.

Pochází z oblasti ohniska koronaviru

Pokud jste zůstali v oblastech s ohniskem koronaviru nebo jste byli v kontaktu s někým, kdo pochází z takové oblasti a onemocněl
(kašel, horečka, dušnost), doporučujeme, abyste:

• zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s ostatními lidmi,

• zavolejte lékaře podle volby nebo do pohotovosti a popište svůj stav,

• Nejezděte na denní kliniky a pohotovost, ale zastavte se na speciálních vstupních místech pro tampony

• Dodržujte další pokyny lékaře a příslušných útvarů, hygienu kašle atd.

Národní ústav veřejného zdraví zavedl speciální telefonní číslo, na kterém můžete získat více informací. Číslo je k dispozici denně od
9:00 do 17:00.

Můžete nám zavolat na: +386 31 646 617

Podrobnosti a doporučení pro nakládání jsou k dispozici také na vládním portálu a na webových stránkách policie :

https://www.gov.si/themes/koronavirus/ (hlavní stránka)

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skar-za-zdravje/contact-infect-diseases/coronavirus/instructions-for- cestovatele / #
group- 61246 (doporučení pro cestovatele)

www.policija.si/nase-naloge/supervision-state- hranice / překračování státní hranice mezi epidemií - kvůli koronavírusu (překročení
státní hranice)

Velvyslanectví Slovinské republiky
Praha 
Pod Hradbami 15 
160 41 Praha 6 
Česká republika
Telefon: (+420 233 08 12 11) 
Fax: (+420 224 31 41 06) 
E-mail: vpr (at) gov.si
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