У Чехії відкрилися магазини, ресторани, фітнес-центри і музеї

З 3 грудня Чехія перейшла на третій рівень ризику за протиепідемічною системою PES, в
зв'язку з чим прийняті раніше обмежувальні заходи були частково зняті. Відновили
роботу торгові центри, магазини, ресторани, заклади сфери послуг, а також музеї,
галереї, бібліотеки, зоопарки і пам'ятники культури. Закритими залишаються кінотеатри
та театри. Також з четверга відкриті всі магазини без виключення, в тому числі знято
заборону на продаж в неділю. Проте необхідно дотримуватися дистанції 2 метри, також
діє обмеження на кількість відвідувачів в магазинах - одна людина на 15 квадратних
метрів площі. У великих торгових центрах площею більше 5000 квадратних метрів не
працюватимуть дитячі куточки, місця для відпочинку, відключений wi-fi.Ресторани, бари і
клуби можуть бути відкриті тільки з 6:00 до 22:00, зайнята може бути максимум половина
наявних в закладі місць. За одним столом можуть знаходитися не більше чотирьох
чоловік.Готелі з 3 грудня будуть працювати без обмежень. Проте засоби захисту
дихальних шляхів обов'язкові для персонал
у та гостей, а біля входу і
на стійці реєстрації повинна бути дезінфекція. Однак, за словами представників
готельного бізнесу, більше 50% об'єктів розміщення у Празі не відчиняться. Так
а
ж ситуація буде в великих містах, таких як Брно, Острава т
а інш
.З 3 грудня почнуть
працювати
перукарні, салони краси, а також фітнес-центри і басейни. Проте скрізь буде
застосовуватися обмеження за кількістю клієнтів (1 людина на 15 квадратних метрів) і
вимога про носіння медичних масок.Повністю скасовується комендантськ
а
годин
а
, люди можуть пересуватися в нічний час без обмежень. Також скасована заборона на
вживання алкоголю в громадських місцях.Закритими залишаються кінотеатри та театри,
глядачі зможуть їх відвідувати, тільки коли країна перейде на другий рівень ризику. При
цьому, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, в період Різдва в Чехії, швидше за
все, буде діяти третій рівень по системі PES. Уповільнення епідемії йде не такими
швидкими темпами, як очікувалося.ceskatelevize.cz
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