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DOPORUČENÍ PRO OBCE  

K REALIZACI MIMO ŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
 V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU 

(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)  

 

ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ, NASTAVENÍ  

ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ               

             OD 20. DUBNA 2020 
 
S účinností ode dne 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům 
(dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti 
s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 
69/2020 Sb., pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu státních 
zaměstnanc ů, zaměstnanc ů a dalších ú ředních osob (dále jen „zam ěstnanci“) s 
adresáty ve řejné správy (s žadateli, s jinými ú častníky správních řízení) a dalšími 
externími osobami (dále jen „klienti/ve řejnost“) na nezbytn ě nutnou úrove ň. 
 
Omezení kontakt ů se provede zejména takto: 

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před 
osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném 
umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením 
nouzového stavu, 

b) při osobním kontaktu: 
− přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to 

možné, 
− vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li 

to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li 
např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich 
např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti 
do 2 metrů), 

− rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor, 
− použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 

rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, 
− prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, 

pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se 
běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb), 

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické 
komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této 
skutečnosti, 

 


