NEWSFLASH 3/2020 XI

BERLÍN – KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PROTI ROZŠÍŘENÍ
NEMOCI COVID-19
Omezení kontaktu
Berlíňané se musí zdržovat doma a vycházet jen v nutných případech např. do práce, za
nákupem potravin či léků, návštěvu blízkých, procházek, sportu, péči o zahradu, účasti na
zkouškách, vyřízení bezodkladných záležitostí na úřadech či vyzvednutí dětí.
Mimo domov je nutné udržovat odstup od druhých minimálně 1,5 m.
Každý obyvatel Berlína musí mít u sebe doklad s fotografií, ve kterém je uvedena jeho adresa
pobytu. Policie je oprávněna toto vyžadovat.

Omezení shromažďování
Od pondělí se nesmí konat žádná veřejné i neveřejné akce, shromáždění a srazy. Výjimku tvoří
zasedání, resp. shromáždění některých veřejných institucí jako německého zákonodárného
sboru, zasedání Spolkové Vlády, Berlínského senátu, soudů či zastupitelských úřadů a dalších
veřejných institucí. Dále jsou povolené akce a shromáždění sloužící k zajištění bezpečnost a
pořádku, dodávek, zdravotní péče obyvatel či shromáždění za účelem udržení provozu
ekonomických subjektů. Setkání rodiny a přátel v maximálním počtu 10 lidí jsou taktéž
povolena, ale pouze za předpokladu, že jsou taková setkání opravdu nutná. Nařízení výslovně
uvádí setkání rodiny u umírajícího nebo při pohřbu.
Pro výše uvedené výjimky dále platí povinnost sepsat seznam lidí, kteří se takových setkání
účastní a tento seznam uchovat po dobu 4 týdnů. Na vyžádání je nutné jej předat příslušnému
úřadu.

Omezení některých provozů
Další omezení se týká některých provozoven. Bez dalšího jsou uzavřena veřejná místa, sloužící
pro konání tančeních zábav, mší, výstav, speciálních trhů, dále pak herny, kasina, provozovny
sázek a podobná veřejná místa. Dále jsou uzavřeny kina, divadla, koncertní haly muzea a
obdobná veřejná místa, a kadeřnictví a kosmetická, masážní a tetovací studia. Zavřené zůstali i
plovárny, sportovní areály a zařízení, sauny, fitness studia a solária.
Uzavře ny jsou taktéž re staurace a bary. Povole no je ovše m dováže t jídlo a pití roznáškovou
službou. Hotely a jiná ubytovací zařízení nesmí nabízet ubytování turistům.
Uzavřeny jsou dále obchody, kromě těch, které jsou potřeba k poskytování základních potřeb.
Otevřené tak zůstávají potraviny, lékárny, obchody se zdravotnickými potřebami, drogerie,
čerpací stanice, prádelny, trafiky a knihkupectví, stavebniny, zahradnictví, potřeby pro zvířata,
potřeby pro cyklisty, řemeslnické dílny a potřeby pro řemeslníky a velkoobchod.

Omezení nemocnic a sociálních zařízení
Od 25. března musejí být odloženy plánované operace a zákroky v nemocnicích doloženy,
pokud je to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možné. Veškeré kapacity lékařského a
zdravotnického personálu musejí být volné pro nemocné COVID-19.
Návštěvy v nemocnicích jsou s výjimkami například pro hospitalizované děti do 16 let či pro
těžce nemocné pacienty zakázány. Zařízení pro denní i noční péči o nemocné a postižené a
chráněné dílny zůstávají taktéž zavřené. Výjimku tvoří pouze nouzové situace.
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Omezení škol a obdobných zařízení
Školy, vysoké školy, hudební školy a další vzdělávací zařízení, knihovny a vysokoškolské
menzy jsou zavřené. Zkoušky se mohou konat, ale pouze za předpokladu, že mezi
jednotlivými zkoušenými bude dodržen odstup 1,5 m. Výše uvedená zařízení mohou
poskytnout služby hlídání dětí rodičům, kteří se svým povoláním podílí na boji s nemocí
COVID-19. Jedná se tak o lékaře, sestry, policisty či hasiče apod.

BAVORSKO, SASKO
I další spolkové země přijaly krizová opatření podobná těm berlínským. Z těch nám
nejbližších vybíráme Bavorsko a Sasko.
Bavorsko omezilo pohyb svých obyvatel venku obdobně, jak Berlín. Vycházet je povoleno
pouze do zaměstnání, k lékaři, či za nákupem potravin a léků. I nadále jsou povoleny
procházky a sport v přírodě za předpokladu, že je kontakt s ostatními lidmi zredukován na
nutné minimum a dodržen odstup. Člověk, který se pohybuje venku, musí dodržovat odstup
od druhých minimálně 1,5 m. Jsou zavřené obchody (s výjimkou potravin, lékáren, drogerií a
dalších nutných provozů), restaurace, bary, školy, jsou zakázané návštěvy v nemocnicích a
zařízeních pro seniory.
Obdobně přistoupilo ke krizovým opatřením i Sasko. I zde je možné vycházet pouze za
účelem výkonu zaměstnání, pro potraviny a léky a dodržovat odstup od ostatních. Jsou
povoleny procházky a sport v přírodě. Jsou uzavřeny školy a školky, restaurace, bary,
sportovní zařízení, divadla, kina, jsou zakázány návštěvy v nemocnicích a jiných sociálních
zařízeních. Stejně jako v Berlíně a v Bavorsku jsou uzavřeny obchody, kromě těch, které jsou
potřebu pro výživu, zdraví a další potřeby obyvatel, tedy potraviny, lékárny, drogerie a další
jako stavebniny, čerpací stanice, banky atd.
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.

