
 

Od 11. května 2020 jsou povoleny hromadné akce do 100 osob. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel.  

- účast nesmí přesáhnout 100 osob (započítávají se úplně všichni) 
- povinná rouška může být nahrazena ochranným štítem 
- během akce musí být zajištěno dostatečné množství dezinfekce 
- před a po skončení akce se musí provést dezinfekce rukou, nástrojů 
- každému návštěvníkovi musí být vyčleněno alespoň 10 m2 plochy tak, aby bylo zaručeno dodržování bezpečných rozestupů (výstava nesmí být 

na menší ploše jak 1000 m2) 
- musí být zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti 
- konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej na akcích není možný, pouze v restauraci či podobném zařízení, kde platí samostatná závazná 

pravidla (u stolu společně rodina či max. 4 osoby, vzdálenost 1,5 m apod.) 
- akce musí mít specifický režimový plán úklidu včetně dezinfekce a dekontaminace společných prostor na základě doporučení příslušné 

hygienické stanice na každý den pořádání akce, včetně přípravy a likvidaci akce, pokud jsou přítomni lidé 
 

Pořádání schůzí, zasedání, konferencí apod. 

 

- obdobné podmínky, přičemž mezi účastníky musí být vzdálenost alespoň 1,5 m 

(Pro představu – v řadě vedle sebe – obsazena každá 3. židle! Pokud si představíte zasedací sál v Praze, Maškové ul., v sídle Sekretariátu ÚVV 

ČSCH – ta má kapacitu max. 15 lidí!) S ohledem na zdraví členů ČSCH nedoporučujeme prozatím konání konferencí ani výstav.  
 

Krajská hygienická stanice                     Kontakt                                Režim 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze     1212                                             nonstop 

KHS Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích                  736514386                                   pracovní dny, víkend 7 – 17 h. 

KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně                              773768994  

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech            950380180, 950370180 

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě                                       56756455, 566650866                 pracovní dny 7 – 15 h., víkend 8 – 15 h. 

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové         778532313                                  pracovní dny 8 – 15 h.  

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci                                  485253111                                   po a st 7.30 – 17 h., út a čt 7 – 15 h., pá 7 – 14.30 h.    

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě                    linka 112                                      nonstop    

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci                           585719719                                   denně 9 – 19 h.     

KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích                       602730251                                   pracovní dny 14 – 19 h., víkend 9 – 19 h.,                               

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni                                       724090060, 736483572, 598       pracovní dny 15 – 20 h., víkend 8 – 20 h. 

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze                                736521357, 771137070               pracovní dny 7 – 16 h.,   víkend 7 – 19 h.   

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem                       736233176, 704829502, 703365986, pracovní dny 7 – 17 h.                                                                                                                           
             KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně                                         577006759, 724221953              denně 8 – 16 h. 

http://www.hygpraha.cz/
http://www.khscb.cz/
http://www.khsbrno.cz/
http://www.khskv.cz/
http://www.khsjih.cz/
http://www.khshk.cz/
http://www.khslbc.cz/
http://www.khsova.cz/
http://www.khsolc.cz/
http://www.khspce.cz/
http://www.khspce.cz/
http://www.khsstc.cz/
http://www.khsusti.cz/
http://www.khszlin.cz/

