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Uzavření hospod a restaurací 
mezi 22:00 – 4:59

Zavřeny budou také taneční a herní kluby nebo 
diskotéky. Od dnešní 18. hodiny nebude možné 

v obchodních centrech jíst v jídelních zó-
nách v tzv. food courtech. Jídlo z fast-

foodů si tak budou moci lidé koupit 
pouze s sebou.

Dosluhující vláda se původ-
ně měla ke zpřísnění opatření 
sejít dnes, nárůst nakažených 
případů ji ale donutil zakro-
čit už včera. Ještě předtím 
pozvali ke společnému sto-
lu zástupce AntiCovid týmu 

koalice SPOLU, která má v 
následujících týdnech s dru-
hou koalicí PirSTAN převzít 
vládu. „Kulminace (počtu 
nakažených, pozn. red.) 
by měla proběhnout ně-
kdy kolem vánočních svát-
ků. Pokud bychom nic ne-
udělali, tak se situace bude 
ještě zhoršovat,“ řekl po 
jednání vlády končící mini-

str zdravotnictví Adam Voj-
těch (35, za ANO). „Kdy-
bychom neměli vakcinaci, 
tak jsou jednotky intenziv-
ní péče zahlcené. Kdyby-
chom měli vyšší proočko-
vanost, tak tady dnes ne-
řešíme nouzový stav,“ do-
dal rázně.

Lockdown 
nebude

Kabinet nako-
nec včera odpoled-
ne schválil nouzo-
vý stav umožňující 
okleštit občanské 
svobody, 
a to s 
p l a t -
nos-
tí od 

noci ze včerejška na dnešek, 
a platit má 30 dní. „Opat-
ření jsme původně pláno-
vali od neděle, ale rozhod-
li jsme se je aplikovat oka-
mžitě,“ řekl po jednání ka-
binetu premiér v demisi. Na-
posledy stav nouze platil od 
5. října a skončil 11. dubna 

a od té doby vláda upra-
vovala nařízení po-

dle pandemické-
ho zákona. Loc-
kdown neboli cel-
ková uzávěra Čes-
ka však nyní není 

na stole. Jen omeze-
ní nočního ži-

vota – v 
hospo-
dách, 
k l u -

bech a dalších zařízeních tak 
lidé budou moct být jen do 
22 hodin. Ruší se také vá-
noční trhy.  Aby se lidé ne-
stýkali, vyzval ve středu i 
možný Vojtěchův nástup-
ce ve funkci Vlastimil Válek 
(61, TOP 09). Podle něj je 
také nutností, aby si lidé do-
šli na třetí dávku očkování.

KORONAVIRUS VE ZKRATCEKKK

Doma pracuje 90 % zaměstnanců
PRAHA (ČTK, bar) – Jen 
co se po jarní vlně pan-
demie začali lidé vra-
cet na pracoviště, nyní 
se se zhoršující se situa-
cí opět začínají »makat« 
ze svých domovů. Podle 
průzkumu oborové aso-

ciace ABSL momentál-
ně home offi  ce využívá 
90 procent zaměstnanců 
kancelářských oborů. Je 
tomu tak podobně jako 
loni a letos na jaře, kdy 
počty případů také prud-
ce rostly. 

Stav k 25. listopadu

Ukončené očkování

6 297 821
Nové případy za 14 dní Nové případy za 14 dní 

na 100 tis. obyvatel na 100 tis. obyvatel 

Nové případy za 7 dní Nové případy za 7 dní 

na 100 tis. obyvatel na 100 tis. obyvatel 

1916
1097

Zdroj: www.mzcr.cz
Data o počtu hospitalizovaných jsou z 25. 11. 2021, 5:00.

Hospitalizovaní s covidem 5886 (+234) 
Z toho těžké případy 848 (+49)

STAV V NEMOCNICÍCH

KORONAVIRUS V ČESKUKKKK

 58,84 % 58,84 %
50 % 65 – 70 %*

* Podle ministerstva zdravotnictví je cílem proočkovat 65 – 70 % populace.

Zemřela dívenka (†10)
LOUNY (bar) – Nákaza 
ohrožuje i ty nejmladší a 
bohužel přibývá také ze-
mřelých s covidem v níz-
kém věku. Podle dat mi-
nisterstva zdravotnic-
tví ve středu onemocně-
ní podlehla dívka (†10) 

v okrese Louny v Ústec-
kém kraji. Zda měla ně-
jaké chronické onemoc-
nění, není známo. V ka-
tegorii do 14 let je už cel-
kem pět obětí s nákazou 
covid-19, od 15 do 24 let 
sedm. 

Školy: 1,6 milionu testů
PRAHA (ČTK, bar) – Dal-
ších 1,6 milionu antigen-
ních testů pro testování 
žáků na covid-19 dodá 
fi rma Batist Medical. O 
dodatečném nákupu se 
dohodla s mi-
n i s te r s t ve m 
školství. Mili-
on kusů dodá 
do 29. listo-
padu a zby-
tek do 9.pro-
since. Cena za 
jeden test má 
být 18,87 Kč, 
dodatečná ob-
jednávka by 

tak měla vyjít zhruba na 
30 milionů korun. Podle 
propočtů rezortu bude 
od prosince do konce 
února potřeba zhruba 
15,39 milionu testů.

Covid pas na devět měsíců
BRUSEL (ČTK, bar) – 
Země Evropské unie by 
měly v rámci covidových 
certifi kátů uznávat plné 
očkování po dobu deví-
ti měsíců. Vyplývá to z 
návrhu, který včera zve-
řejnila Evropská komise. 
Certifi káty mají být na-
dále k dispozici nejen li-

dem očkovaným či po 
prodělané nemoci co-
vid-19, ale také po ne-
gativním testu. Státy by 
nově měly posuzovat lidi 
přijíždějící ze zahrani-
čí spíše podle jejich co-
vidových pasů než podle 
nákazy v místě jejich pů-
vodu.

Covidová situace se nelepší ++ Další omezení 

3. dávka 6,6 % 6,6 %

Pfi zer i pro děti
AMSTERDAM (ČTK, bar) 
– Evropská agentura pro 
léčivé přípravky (EMA) 
včera dala doporučení 
pro aplikaci vakcíny proti 
nemoci covid-19 od fi rem 
Pfi zer/BioNTech také u 
dětí ve věku od pěti do 
11 let. Lékový úřad po-

suzoval bezpečnost a 
účinnost očkovací látky 
pro tuto věkovou skupi-
nu dva měsíce, koneč-
né rozhodnutí musí při-
jmout Evropská komise. 
Prvních 300 000 dávek 
dorazí do Česka v týdnu 
od 20. prosince.

Tolik dní kvůli 

pandemii už 

Češi strávili v 

nouzovém stavu.
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...a zákaz trhů i povinná zavíračka
PRAHA – A je to zase tady! Kvůli zhor-
šující se situaci s covidem zasedl kon-
čící kabinet premiéra Andreje Babiše 
(67, ANO) už včera, aby zpřísnil opatře-
ní. Ministři tak od půlnoci až do Vánoc 
schválili nouzový stav, který umožňu-
je ještě více utahovat šrouby. A utrum 
mají také vánoční trhy a noční život!
Text: J. Tomek, T. Belica, 
M. Nový
Foto: archiv Blesku, ČTK/L. 
Peřina, V. Šimánek, K. Šulová

Nouzový stav už platí od půlnoci na dnešek, od dnešních 
18:00 pak platí následující opatření.

Co platí od dnešního večeraCo platí od dnešního večera

Zákaz alkoholu 
venku

Vánoční punč či svařák si letos 
opět nedáme. Nikde na veřejnosti 

nebude možné popíjet alkohol.

Pracovní povinnost 
pro zdravotníky

Vyhlášení pracovní povinnosti pro pra-
covníky ve zdravotnictví by se nemělo 
tentokrát týkat studentů medicíny.

Zrušení 
vánočních trhů

Od dnešního večera tak 
mají výjimku pouze pro-
dejci vánočních stromků, 
chvojí, jmelí a ryb. Farmář-
ských i  dalších celoročních 
trhů se změna netýká.

Na večírky jen ve 100 lidech
Další hromadné události, jako jsou spolkové 
akce, oslavy, večírky či plesy, mohou mít od 
dnešního dne pouze maximálně 100 účastníků 
(opět jen očkovaných či po covidu). Výjimku 
mají pouze pohřby, které budou bez omezení.

Omezení hromadných akcí 
Na sportovních hudebních a kulturních akcích nesmí 
být víc než tisícovka lidí. To se týká také divadel 
či kin. Vláda tak nevzala v potaz kapacitu hal 
a stadionů, kdy na ty největší se vejde i dvacet 
tisíc diváků. Dále platí, že na tyto akce smějí 
jen lidé očkovaní a ti, kteří nemoc v posled-
ním půlroce prodělali.

é 
d 
ů 
u 
.

Ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrych-
leném režimu, projednají ve středu poslan-

ci koronavirové návrhy končící vlády. Jde o ob-
novení krizového ošetřovného ve výši 80 pro-

cent denního vyměřovacího základu, bonusu pro 
lidi v karanténě a kompenzaci pro živnostníky. Tak-
zvanou izolačku budou dostávat zaměstnanci, kte-
ří byli posláni do karantény. K náhradě 60 procent 
příjmu se má podle návrhu platit až 370 korun na 

den, a to až 14 kalendářních dnů. Obě podpory 
mají být vypláceny zpětně od listopadu. Bo-

nus pro živnostníky 1000 korun denně má 
být v případě schválení vyplácen zpět-

ně od 22. listopadu podnikatelům, 
kterým poklesly tržby nejmé-

ně o 30 procent.

Izolačka 
i ošetřovné ve středu

S uzavřením hospod ve 22 hodin původ-
ně nesouhlasil restauratér a člen Asociace 

malých a středních podniků Luboš Kastner. 
Ten by raději viděl, aby se zavřelo až o hodi-
nu později. „Doufám, že se nebudou opako-
vat chyby z minulosti, kdy jsme ve 22 hodin 

vytlačili lidi z hospod a oni pak postávali 
venku,“ řekl Blesku s tím, že nejlepší by 

bylo, aby se hodinu před zavíračkou 
přijímaly poslední objednávky 

a do 23 hodin by všichni 
museli být venku.

Restauratéři: 
Ať neopakují chyby 

z minulosti

Z hospody půjdeme domů Z hospody půjdeme domů 
nejpozději v deset večer.nejpozději v deset večer.

Za kulturou vyrazit můžeme, ale i tady platí omezení.Za kulturou vyrazit můžeme, ale i tady platí omezení.

Nouzový Nouzový 
stavstav je  je 
zpátky!

KORONAVIRUS
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