
Nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 8. 6. 2020 
 
Od 8. 6. 2020 platí nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a 
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření COVID-19, viz podrobně: 
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41593&typ=application/pdf&nazev=Mimořádné%20opa
třen%C3%AD%20-
%20omezen%C3%AD%20provozoven%20a%20provozů%20služeb%20s%20účinnost%C3%AD%20od%
208.%206.%202020%20do%20odvolán%C3%AD.pdf 
 
Pro knihovny se nic nemění, nadále platí: 
f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvenci při kontaktu s 
knihami a dalším podobným zbožím, 

 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek 
zajistí provozovatel knihovny, 

 
V přiměřené míře lze využít pravidla pro jiné kulturní instituce: 
j) provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé 
musí dodržovat následující pravidla: 

 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden 
návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, 

 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti 
nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), 

 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí 
provozovatel zařízení, 

 
k) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé 
musí dodržovat následující pravidla: 

 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících 
pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali, 

 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou 
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod., 

 v hledišti je nejvýše 500 diváků, 
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení, 
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry, 
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 

metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, 
aby nejlépe platili platební kartou, 

 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro 
dezinfekci rukou, 

 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů, 
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, 

průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní 
úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s 
případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice, 

 
Další informace na téma knihoven a COVID-19 najdete na: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-
1/koronavirus 
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