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Vytlačiť túto stránku

Od 2. decembra musíte sledovať nariadenia pre úroveň, pod ktorú spadá
vaša oblasť. Zistite, aké obmedzenia platia pre vašu oblasť. Pravidlá
týkajúce sa toho, čo môžete a čo nemôžete robiť v 4. úrovni, budú
zavedené do zákona. Po nadobudnutí účinnosti ich musíte dodržiavať.

Stretávanie sa s priateľmi a rodinou
25. decembra
Tieto Vianoce bude najbezpečnejšie, ak strávite čas iba s vlastnou
domácnosťou alebo skupinou podpory. 25. decembra sa môžete
rozhodnúť vytvoriť vianočnú skupinu, ak to skutočne potrebujete. To platí
iba pre ľudí, ktorí nebývajú v oblasti 4. úrovne.
V oblasti úrovne 4 musíte počas vianočného obdobia dodržiavať pravidlá
pre vašu úroveň. To znamená, že počas vianočného obdobia nemôžete
stretnúť iných ľudí v interiéroch, pokiaľ s nimi obvykle nežijete, alebo
pokiaľ nie sú súčasťou vašej existujúcej skupiny podpory. Vonku môžete
stretnúť iba jednu osobu z inej domácnosti.
Vianočná skupina sa môže stretnúť v súkromnom dome, na
bohoslužbách alebo na vonkajšom verejnom priestranstve. Vo všetkých
ostatných situáciách platí, že ak vytvoríte vianočnú skupinu, musíte stále
dodržiavať pravidlá pre úroveň, v ktorej sa stretávate.

Po Vianociach
Od 26. decembra musíte dodržiavať minimálne pokyny pre úroveň vo
vašej oblasti. Vianočné skupiny prestanú platiť. Pre väčšinu miest v
Spojenom kráľovstve to znamená, že sa nesmiete stretnúť s inými
domácnosťami vo vnútorných priestoroch, vrátane na Silvestra.
Tí, ktorí sa rozhodnú vytvoriť vianočnú skupinu, by mali byť po stretnutí
so svojou vianočnou skupinou dodatočne obozretní a obmedziť menej
potrebné spoločenské stretnutia, aby sa znížilo riziko prenosu vírusu.

Navštevovanie barov, krčiem a reštaurácií
Od 2. decembra budú pravidlá o tom, s kým sa smiete stretávať v baroch,
krčmách a reštauráciách, závisieť od úrovne, pod ktorú spadáte. Pravidlá
pre vonkajšie a vnútorné pohostinstvá sa môžu líšiť. Overte si pravidlá
pre vašu úroveň
25. decembra sa pravidlá o tom, s kým sa smiete stretávať v baroch,
krčmách a reštauráciách, meniť nebudú.
I keď existujú výnimky pre pracovné účely, nesmiete mať pracovný
vianočný obed alebo oslavu, kde by táto aktivita bola z väčšej časti
spoločenská a pravidlá vo vašej úrovni ju inak zakazujú.

Navštevovanie kostolov a iných miest
bohoslužieb
Od 2. decembra je povolené zúčastniť sa bohoslužieb vo všetkých
úrovniach. Pravidlá o tom, s kým sa smiete stretávať v miestach
bohoslužieb budú závisieť od úrovne, pod ktorú spadáte. Overte si
pravidlá pre vašu úroveň

25. decembra sa môžete tiež dostaviť na bohoslužbu s členmi svojej
vianočnej skupiny, ak sa ju rozhodnete vytvoriť. Naďalej by ste mali konať
podľa bezpečnostných pokynov, vrátane dodržiavania odstupu medzi
členmi rôznych domácností vždy, keď je to možné.
Dodatočné informácie nájdete v nariadeniach pre bezpečné využitie
miest bohoslužieb počas pandémie.

Navštevovanie obchodov a vianočných trhov
Od 2. decembra budú pravidlá o tom, s kým sa smiete stretávať v
obchodoch závisieť od úrovne, pod ktorú spadáte. Pre predajne vo
vnútorných priestoroch môžu platiť iné pravidlá, ako pre obchody vo
voľnom priestranstve, ako napríklad vianočné trhy alebo trhy na predaj
vianočných stromčekov. Overte si pravidlá pre vašu úroveň.
Dedinky Santa Clausa môžu byť otvorené vo všetkých úrovniach pod
podmienkou, že sa nachádzajú v priestoroch, ktoré majú povolené byť
otvorené. Prevádzky by mali zaviesť vhodné COVID-bezpečné opatrenia,
vrátane sociálneho dištancovania.
25. decembra sa pravidlá o tom, s kým sa smiete stretávať v obchodoch,
meniť nebudú. Naďalej by ste mali dodržiavať bezpečnostné nariadenia,
vrátane nakupovania cez internet, ak je to možné, vyhýbania sa
zaľudneným miestam, a ak sa nachádzate v zaľudnenom mieste,
nasadenia si rúška. Nemali by ste ísť so svojou vianočnou skupinou na
nákup.
Ďalšie informácie nájdete v usmerneniach pre zamestnancov alebo
prevádzkovateľov obchodov, pobočiek, predajní alebo podobných
priestorov.

Zúčastnenie sa akcií, vrátane predstavení a
zapnutí vianočných svetiel
Od 2. decembra budú pravidlá o zúčastnení sa akcií, vrátane prestavení
a vianočných alebo iných vystúpení zahŕňajúc zapínanie svetiel, závisieť
od úrovne, pod ktorú spadáte. Pravidlá pre vnútorné a vonkajšie
podujatia sa môžu líšiť. Overte si pravidlá pre vašu úroveň.
25. decembra sa pravidlá týkajúce sa halových podujatí nebudú meniť.
Dodatočné informácie nájdete v usmerneniach pre osoby pracujúce vo
múzickom umení, vrátane umeleckých organizácií, prevádzkovateľov
priestorov a účastníkov.

Silvester
Na Silvestra je povinné dodržiavať pravidlá o tom, kam môžete ísť a s
kým sa môžete stretnúť, na základe úrovne, v ktorej sa nachádzate.
Vianočné skupiny prestanú byť platné. Pre väčšinu miest v Spojenom
kráľovstve to znamená, že sa nesmiete stretnúť s inými domácnosťami
vo vnútorných priestoroch. Každý tretí človek, ktorý má koronavírus
(COVID-19), nemá žiadne príznaky a bude ho šíriť bez toho, aby si to
uvedomoval. Je nevyhnutné, aby všetci dodržiavali tieto pravidlá.
Ak ste vytvorili vianočnú skupinu, po stretnutí s touto skupinou by ste mali
čo najviac obmedziť kontakt s ľuďmi, s ktorými nežijete. Toto zahŕňa
nezúčastnenia sa stretnutí s rodinou alebo priateľmi mimo vlastnej
domácnosti, vrátane na Silvestra, a to aj v prípade, že sa cítite zdravo.
Pohostinstvá musia zatvoriť najneskôr o 23.00 hod. Overte si pravidlá pre
vašu úroveň.

Spievanie vianočných kolied
Koronavírus sa šíri medzi osobami kvapôčkami, aerosólom a priamym
kontaktom. Spev, krik a telesná aktivita zvyšuje riziko prenosu zvyšujú
riziko prenosu kvapôčkami a aerosólom. Ak sa bude konať spev, je treba
podniknúť kroky na zníženie rizika prenosu, vrátane obmedzenia počtu
zúčastnených osôb na minimum. Kumulatívny efekt prenosu aerosólom
znamená, že čím viac ľudí sa zapojí, tým je väčšie riziko prenosu.
Spievanie vianočných kolied alebo vianočné služby vo vnútorných alebo
vonkajších priestoroch by sa malo konať iba v 4. úrovni ako súčasť
bohoslužby a naďalej podliehať limitom zhromažďovania na tejto úrovni.
Mimo oblasti úrovne 4 sa môže spievanie vianočných kolied alebo
vianočné služby uskutočňovať v súlade s obmedzeniami zhromažďovania
a môžu sa konať iba vtedy, ak všetci účastníci budú dodržiavať
nariadenia v navrhovaných pravidlách o bezpečnom speve a nariadenia
pre múzické umenie, vytvorené expertnou komisiu riadenou hlavnými
hygienikmi pre Anglicko. Toto sa vzťahuje na profesionálne aj amatérske
spevokoly.
Tí, ktorí vystupujú alebo nacvičujú:
● V profesionálnej kapacite; alebo
● Ako súčasť aktivity pre maloletých pod dozorom
nie sú obmedzení počtom a nemusia dodržiavať obmedzenia platné pre
stretnutia, ale musia dodržiavať nariadenia pre múzické umenie.
Pri amatérskych predstaveniach a nácvikoch dospelých zvážte, či
pokračovať, pričom berte do úvahy širšiu zdravotnú situáciu vo vašom

okolí a okolnosti vašich účastníkov, najmä ak sa jedná o zraniteľné
osoby.
A sa rozhodnete pokračovať, dodržiavajte nariadenie pre múzické
umenie a bude sa na vás vzťahovať miestne obmedzenie počtu osôb. To
znamená, že ak v interiéri vystupuje alebo nacvičuje viac než jedna
skupina 6. osôb (v 1. úrovni) alebo domácnosť (v 2, 3 a 4. úrovni), nesmú
sa medzi sebou miešať ani inak sa spoločensky spolu stretávať. Mali by
ste nepretržite dodržiavať sociálne dištancovanie medzi skupinami a
domácnosťami vrátane pri príchode a odchode z budovy a počas
prestávok. Príkazy smú počas aktivity pokračovať, napr. medzi
dirigentom a skupinou, ale iný fyzický a spoločenský styk je zakázaný.
Predstavenia v interiéri
Profesionálne a amatérske spevokoly môžu vystupovať v akejkoľvek
prevádzke, ktorá má povolené otvoriť, na základe úrovňových obmedzení
a musia dodržiavať hore uvedené pravidlá.
Na základe rád verejného zdravotníctva pre interiérové predstavenia, by
sa obecenstvo alebo zoskupenie nemalo zúčastniť nijakej aktivity, pri
ktorej vzniká aerosól, vrátane spevu, kriku a skandovania. Maximálny
počet prítomných osôb musí brať do úvahy veľkosť priestoru a
podmienku dodržiavania nepretržitého dvojmetrového odstupu. Toto
zodpovedá všeobecným nariadeniam pre múzické umenie. Mal by sa
brať dodatočný ohľad na to, ako účastníci prídu a odídu z miesta
predstavenia, pričom musia dodržiavať sociálne dištancovanie.
Účastníci by sa mali dostaviť pešo alebo na bicykli, vyhýbajúc sa verejnej
doprave alebo jazdou autom s niekým mimo ich domácnosti v súlade s
nariadeniami o bezpečnom cestovaní.
Vonkajšie predstavenia

Profesionálne a amatérske spevácke zbory smú vystupovať vonku v
akejkoľvek prevádzke, ktorá má povolené otvoriť, na základe úrovňových
obmedzení a musia dodržiavať hore uvedené pravidlá.
Keď sa predstavenie koná vonku, obecenstvo alebo zoskupenie má
povolené zapojiť sa do spevu, pričom musia dodržiavať nariadenia pre
múzické umenie. To znamená, že obecenstvo alebo zoskupenie by malo
dodržiavať pravidlo o 2-metrovom spoločenskom dištancovaní a
organizátori udalosti by mali dodržať toto pravidlo. Ak je to možné,
účastníci by mali ostať sedieť. Maximálny počet prítomných osôb by mal
brať do úvahy veľkosť vonkajšieho priestoru a podmienku dodržiavania
nepretržitého dvojmetrového odstupu. Mal by sa brať dodatočný ohľad na
to, ako účastníci prídu a odídu z miesta predstavenia, pričom musia
dodržiavať sociálne dištancovanie.
Koledníci od domu k domu môžu spievať iba v skupine (skupinách) nie
viac ako šiestich účastníkov v úrovniach 1 až 3. Ak je dokopy viac než 6
osôb, žiadna skupina sa nesmie s inými miešať ani inak spoločensky
komunikovať. V 4. úrovni musia byť speváci iba v skupine (skupinách),
ktorá nemá viac ako dvoch účastníkov, pokiaľ nie sú z rovnakej
domácnosti alebo podpornej skupiny. Účastníci by sa mali držať
nariadení verejného zdravotníctva, vrátane dodržiavania minimálne
dvojmetrového odstupu od osôb, s ktorými nežijete, ako aj odstup od
prahov obydlí.
Účastníci by sa mali na podujatie dostaviť pešo alebo na bicykli,
vyhýbajúc sa verejnej doprave alebo jazdou autom s niekým mimo ich
domácnosti v súlade s nariadeniami o bezpečnom cestovaní.
Dodatočné informácie nájdete v nariadeniach pre múzické umenie a
nariadeniach pre bezpečné využitie miest bohoslužieb počas pandémie.

Pracovná dochádzka
Ak počas tohto obdobia pracujete, mali by ste tak robiť z domu, ak je to
možné.

Starostlivosť o deti
Počas vianočného obdobia ostávajú v platnosti miestne obmedzenia a
výnimky. To znamená, že registrovaná detská starostlivosť, iné detské
aktivity pod dozorom a skupiny za účelom detskej starostlivosti sú
povolené. Ak je vaša skupina starostlivosti o dieťa súčasťou vašej
vianočnej skupiny, považuje sa to za samostatnú domácnosť, takže 25.
decembra sa budete môcť pripojiť iba k jednej ďalšej domácnosti.

Návštevy príbuzných v domove dôchodcov
Na všetkých úrovniach môžete pokračovať v návšteve príbuzných v
domovoch dôchodcov, okrem prípadov, keď dôjde k prepuknutiu choroby
v domove. Obyvateľom domovov dôchodcov je umožnené, využitím
rýchlych testov pre domovy dôchodcov, prijímať do Vianoc až dvoch
návštevníkov týždenne vo vnútorných priestoroch. Ak má návšteva
negatívny test, má na sebe vhodné OOP a bude dodržiavať ostatné
opatrenia na kontrolu infekcie, bude možné návštevníkom umožniť
obmedzený telesný kontakt s milovanou osobou, ako napríklad
poskytnutie osobnej starostlivosti, držať ich za ruku alebo ich objať.
Návštevy sa tiež môžu konať vo vonkajších priestoroch, alebo iných
COVID-bezpečných návštevných priestoroch, pri dodržiavaní sociálnej
vzdialenosti a za použitia OOP.
Získajte prístup k poradenstvu pri návšteve domovov dôchodcov počas
COVID-19

Cestovanie v rámci Spojeného kráľovstva
Od 2. decembra budú odporúčania ohľadne cestovania mimo vlastnej
úrovne, vrátane prenocovania, záležať od vlastnej úrovne. Overte si
pravidlá pre vašu úroveň.
Ak máte povolenie pridať sa do vianočnej skupiny 25. decembra, by ste
mali pozorne zvážiť riziká, ktorým sa vystavíte cestovaním za svojou
vianočnou skupinou. Ak žijete v oblasti s vyššou úrovňou výskytu,
napríklad na tretej úrovni v Anglicku, mali by ste sa podľa možnosti
vyhnúť cestovaniu do oblastí s nižšou úrovňou výskytu. Ak je
nevyhnutné, aby ste cestovali, objednajte sa vopred, aby ste umožnili
sebe aj ostatným cestovať bezpečne, a pozorne si vopred naplánujte
cestu tam aj naspäť. Po príchode do cieľa by ste sa mali riadiť pravidlami
tejto úrovne, ostaňte v danej oblasti a po príchode sa vyhnite zbytočným
cestám po danej lokalite.
Ak plánujete vycestovať do Škótska, Walesu alebo Severného Írska, mali
by ste si pred cestou prečítať pokyny Škótska Walesu alebo Severného
Írska.
Nemôžete sa miešať s ostatnými domácnosťami vo vašej vianočnej
skupine (pokiaľ to pravidlá vašej úrovne nepovoľujú) pred alebo po 25.
decembri, s výnimkou výnimočných okolností (napríklad v prípade
nepredvídaného prerušenia cestovných spojov, alebo ak sa u člena vašej
vianočnej skupiny vyskytnú príznaky koronavírusu a vyžaduje sa od vás
samo-izolácia). Patria sem všetky osoby cestujúce do alebo zo
Severného Írska.
Dopravné trasy môžu byť rušnejšie ako zvyčajne. Preto:
● plánujte vopred, overte si možné narušené spoje predtým, než
vyrazíte a vyhnite sa najrušnejším trasám a rušným časom

● počas cesty by ste sa mali vyhnúť zbytočným zastávkam
● ak je to možné, vyhýbajte sa spoločnému používaniu automobilov
s ľuďmi, ktorí nežijú vo vašej domácnosti alebo netvoria súčasť
vašej vianočnej skupiny
● ak je to možné, udržiavajte si pri cestovaní odstup od iných osôb
● pravidelne si umývajte alebo dezinfikujte ruky
● noste rúško vo verejnej doprave v Anglicku, pokiaľ nemáte
výnimku
Ak je to nevyhnutné, máte povolené počas vianočného obdobia ubytovať
sa v hoteli, hosteli alebo penzióne, v súlade s pravidlami vo vašej úrovni.
Patria sem aj oblasti 3. úrovniv období medzi 24. a 26. decembrom,
pokiaľ ste ubytovaní osamote, alebo spolu s inými členmi vašej
domácnosti alebo podpornej skupiny. Nemali by ste sa stretávať v rámci
vianočnej skupiny v hoteli, hosteli alebo penzióne, iba v prípade, že sa
tam člen vašej vianočnej skupiny dlhodobo zdržiava.
Ak je to nevyhnutné, počas Vianoc smiete byť s členmi vašej domácnosti
alebo so svojou vianočnou skupinou ubytovaní v súkromnom prenájme,
ako napríklad v krátkodobom dovolenkovom podnájme.
Nech sa nachádzate kdekoľvek, ak potrebujete cestovať spolu so svojou
vianočnou skupinou, mali by ste sa riadiť pokynmi pre bezpečnejšie
cestovanie.
Cestovanie do zahraničia
Od 2. decembra je povolené cestovať do zahraničia, vrátane za účelom
návštevy priateľov a rodiny, v závislosti od možných obmedzení vo vašej
cieľovej destinácii. Tí, čo sa nachádzajú v 3. úrovni, by sa mali vyhnúť
vycestovaniu z danej úrovne, okrem z dôvodu práce, vzdelania alebo

zodpovednosti vyplývajúcej z opatery. Pred cestovaním si overte
príslušné cestovné nariadenia.
Cestovanie do Spojeného kráľovstva zo zahraničia bude naďalej spadať
pod podmienky cestovného koridoru. Ak osoba cestuje z krajiny alebo
cez krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname cestovných koridorov,
bude musieť podstúpiť 10 dňovú izoláciu. Od 15. decembra 2020 budú
mať cestujúci prichádzajúci do Anglicka z krajín, ktoré nie sú uvedené na
zozname vládnych cestovných koridorov, možnosť absolvovať test po 5
dňoch samo-izolácie, pričom im negatívny výsledok umožní ukončiť
karanténu.
Nemôžete sa pridať k vianočnej skupine, kým nedokončíte obdobie
karantény 10 dní alebo 5 dní s negatívnym výsledkom testu. Nesmiete
vytvárať vianočnú skupinu, ak máte príznaky koronavírusu alebo ste v
karanténe.
25. decembra sa pravidlá o medzinárodnom cestovaní meniť nebudú.

Dobrovoľnícke služby
Dobrovoľníci hrajú kritickú úlohu v podpore ľudí počas vianočného
obdobia a v tejto aktivite sa smie pokračovať vo všetkých úrovniach.
Ak je to možné, mali by ste ponúkať dobrovoľnícke služby z domu. Ak to
nie je možné, dobrovoľníci smú fungovať mimo domu. Taktiež by ste mali
dodržiavať nariadenia o poskytovaní bezpečnej pomoci. Pri poskytovaní
dobrovoľníckych služieb musíte dodržiavať nariadenia o sociálnom
dištancovaní. Každý tretí človek, ktorý má koronavírus (COVID-19), nemá
žiadne príznaky a bude ho šíriť bez toho, aby si to uvedomoval. Ak
nebudete dodržiavať tieto nariadenia, môžete sa vystaviť riziku infekcie,

alebo ohroziť iných. Ak poskytujete dobrovoľnícke služby na pracovisku,
mali by ste dodržiavať bezpečnostné pomery pre koronavírus.
Zistite viac o zapojení sa do poskytovania dobrovoľníckych služieb.

Sobáše, registrované partnerstvá a pohreby
Od 2. decembra budú pravidlá o svadbách, registrovaných partnerstvách
a pohreboch závisieť od úrovne, pod ktorú spadáte. Overte si pravidlá pre
vašu úroveň.
25. decembra sa pravidlá o svadbách, registrovaných partnerstvách a
pohreboch meniť nebudú.

