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1. Plán uvoľnenia celonárodných
obmedzení (lockdown)

Od 8. marca budú ľudia v Anglicku svedkami začiatku rušenia obmedzení
a štvorkrokový plán vlády ponúkne cestu späť k normálnejšiemu životu.

Jedným z faktorov je úspešnosť očkovacieho programu - doteraz bolo
očkovaných viac ako 17 miliónov ľudí - ale to v žiadnom prípade neznačí
koniec. Verejnosť sa tiež postavila výzve potlačenia COVID-19:
dodržiavaním zákona; pobytom doma; v prípade potreby absolvovania
testu; izolovaním sa, keď je to žiadúce a dodržiavaním usmernení o
„rukách, tvári, odstupe“ a „vpúšťaní čerstvého vzduchu“.

Dohromady to znamená, že napriek tomu, že absolútne počty prípadov
zostávajú relatívne vysoké, budeme môcť začať uvoľňovať súčasné
prísne obmedzenia. Naďalej musíme byť všetci ostražití - najmä pred
hrozbou z nových variantov COVID-19 - a naďalej chrániť verejné štátne
zdravotníctvo (NHS), môžeme spustiť bezpečný ústup od celonárodných
obmedzení. Toto sa uskutoční sa v štyroch krokoch; a pri každom kroku
plánujeme súčasne zrušiť obmedzenia na celom území Anglicka.

Pri zavedení tohto plánu sa budeme riadiť údajmi, nie dátumami, aby
sme neriskovali nárast infekcií, čo by vytvorilo neudržateľný nátlak na
NHS. Z tohto dôvodu sú všetky dátumy v pláne orientačné a môžu sa
kedykoľvek zmeniť. Medzi každým krokom bude minimálne päť týždňov:
štyri týždne, aby sa zmeny v obmedzeniach odrazili vo vedeckých
údajoch a boli analyzované; nasledované oznámením ohľadom
obmedzení, ktoré sa zmiernia, s týždňovým predstihom.

Konečné rozhodnutie bude prijaté, až keď si bude vláda istá, že je
bezpečné prejsť z jedného kroku na druhý. Rozhodnutie bude záležať od
štyroch skúšok: program distribúcie vakcíny úspešne pokračuje; dôkazy
preukazujú, že vakcíny sú dostatočne účinné pri znižovaní počtu
hospitalizácií a úmrtí u očkovaných osôb; miera infekcie nepredstavuje
riziko nárastu hospitalizácií, ktorý by vytvoril neudržateľný nátlak na NHS;
a naše hodnotenie rizík sa zásadne nemení predmetnými novými
variantmi.

Vláda bude pokračovať v ochrane verejnosti zabezpečením rýchleho a
efektívneho zvládania miestnych ohnísk a bojom proti novým
nebezpečným variantom, a to tak vo Veľkej Británii, ako aj na hraniciach.
Vláda bude tiež pokračovať v podpore rodín a podnikateľov počas
všetkých krokov stanovených v pláne, podrobnoti ktorého
predložíminister financií v štátnom rozpočte 3. marca.

2. Štyri kroky

V prvom kroku je našou prioritou zabezpečiť, aby sa všetky deti a
študenti od 8. marca bezpečne vrátili späť na osobné vzdelávanie v
školách a na stredných odborných učilištiach. V prípade potreby je možné
obnoviť aj starostlivosť o deti a detské aktivity pod dohľadom, aby rodičia
mohli pracovať alebo sa zapojiť do podobných aktivít. Zavádzame

dvakrát týždenne rýchle testovanie pre študentov stredných a vysokých
škôl - okrem pravidelného testovania všetkých učiteľov - aby sme znížili
pravdepodobnosť šírenia vírusu v školách.

Od 8. marca sa môžu vrátiť aj študenti vysokoškolského štúdia na
anglických univerzitách, ktorí sa zúčastňujú praktických kurzov.

Ľudia budú môcť opustiť bydlisko za účelomrekreácie a cvičenia vonku
so svojou domácnosťou alebo podpornou skupinou, ak spĺňajú dané
požiadavky,, alebo s jednou osobou mimo vlastnej domácnosti.
Obyvateľom domovov dôchodcov bude tiež umožnený jeden pravidelný
návštevník.

Dôkazy preukazujú, že pre ľudí je bezpečnejšie stretávať sa radšej vonku
ako v interiéroch. A preto sú od 29. marca, kedy sa pre väčšinu škôl
začnú Veľkonočné prázdniny, povolené vonkajšie stretnutia (vrátane v
súkromných záhradách) buď pre 6 ľudí (pravidlo 6) alebo pre 2
domácnosti, čo uľahčí priateľom a rodinám, aby sa stretli vonku.

Znovu sa budú môcť otvoriť aj vonkajšie športové zariadenia, ako sú
tenisové a basketbalové kurty a bazény pod holým nebom. Ľudia sa budú
môcť zúčastniť formálne organizovaných vonkajších športov.

Pravidlo „zostať doma“ skončí platnosť 29. marca, ale množstvo
obmedzení naďalej ostane v platnosti. Ľudia by mali podľa možnosti
pokračovať v práci z domu, a obmedziť počet uskutočnených ciest, aby
sa zabránilo cestovaniu v najrušnejších časoch a po najrušnejších
trasách. Cestovanie do zahraničia bude naďalej zakázané, s výnimkou
obmedzeného počtu povolených dôvodov. Dovolenky v zahraničí nebudú
povolené, pretože bude naďalej dôležité spravovať riziko dovážaných
variantov a chrániť očkovací program. Vláda zriadila novú pracovnú
skupinu na preskúmanie globálneho cestovania, ktorá prednesie nálezy
12. apríla.

V kroku 2, ku ktorému nepríde skôr ako 12. apríla, dôjde k otvoreniu nie
nevyhnutých maloobchodných prevádzok; priestorov osobnej
starostlivosti akými súkaderníctva a nechtové salóny; a verejných budov
vrátane knižníc a komunitných centier. Znovu sa otvoria aj vnútorné
zariadenia na trávenie voľného času, ako napríklad telocvične (ale iba na
použitie ľuďmi samostatne alebo v rámci vlastných domácností); rovnako
ako väčšina vonkajších atrakcií a prostredí vrátane vonkajších
pohostinských zariadení, zoologických záhrad, lunaparkov a drive-in kín.
Môže sa tiež znovu otvoriť nezávislé ubytovanie, ako sú kempingy a
dovolenkové prenájmy, kde vnútorné priestory nie sú zdieľané s inými
domácnosťami.

Pohostinstvá budú môcť v 2. kroku obsluhovať ľudí vonku a nebude
potrebné, aby si zákazníci objednávali jedlo s alkoholickými nápojmi a
nebude platiť záverečná, hoci zákazníci si musia objednať, jesť a piť v
sede („obsluha pri stole“). Na všetky tieto zariadenia sa budú vzťahovať
širšie pravidlá spoločenského kontaktu, aby sa zabránilo miešaniu medzi
rôznymi domácnosťami v interiéroch.

Zatiaľ čo pohreby môžu pokračovať až s počtom 30 smútiacich, počet
ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť svadieb, recepciía spomienkových udalostí,
ako sú napríklad kary, stúpne na 15.

V rámci kroku 3, no nie skôr ako 17. mája, sa vláda bude podľa možnosti
usilovať o ďalšie uvoľňovanie obmedzení týkajúce sa stretávania s
priateľmi a rodinou, umožňujúcľuďom rozhodnúť sa o vhodnej miere
rizika pre ich osobné okolnosti.

To znamená, že väčšina zákonných obmedzení pri stretávaní sa s
ostatnými vonku bude zrušená - aj keď zhromaždenia pre viac ako 30
ľuďí zostanú nezákonné. V interiéroch bude platiť pravidlo 6 osôb alebo 2
domácností - budeme pravidelne skúmať, či je bezpečné tento počet
zvýšiť.

Čo najskôr a najneskôr do kroku 3 budeme aktualizovať aj rady týkajúce
sa spoločenského odstupu medzi priateľmi a rodinou, vrátane objímania.
Ale do tohto okamihu by ľudia mali naďalej dodržiavať odstup od
kohokoľvek, kto nie je v ich domácnosti alebo podpornej skupine.

Väčšina podnikov vo všetkých odvetviach okrem sektorov s najvyšším
rizikom bude môcť znovu otvoriť. Vo všetkých odvetviach budú naďalej
platiť usmernenia týkajúce sa opatrení bezpečnej prevencie voči COVID
(COVID-Secure) a podniky nebudú môcť obslúžiť skupiny presahujúce
zákonné limity. Znovu sa otvoria vnútorné pohostinstvá - a rovnako ako v
kroku 2, v zariadeniach nebude potrebné podávať výdatné jedlo s
alkoholickými nápojmi a nebude platiť záverečná. Zákazníci si však budú
musieť podať objednávku, stravu a pitie počas sedenia pri stole.

Medzi ďalšie interiérové priestory, ktoré sa majú otvoriť v kroku 3, patria
vnútorné zábavné podniky, ako sú kiná a detské ihriská; zvyšok sektoru
ubytovania, vrátane hotelov, hostelov a penziónov; a vnútorné športové a
pohybové hodiny pre dospelých. Vláda tiež povolí niektoré väčšie
vystúpenia a športové podujatia v interiéroch s kapacitou 1 000 osôb
alebo s polovičnou kapacitou (podľa toho, ktorý počet je nižší), a vo
vonkajších priestoroch s kapacitou 4 000 alebo s polovičnou kapacitou
(podľa toho, ktorý počet je nižší). V najväčších vonkajších priestoroch na
sedenie, kde je možné aby sa davy ľudí rozptýlili, sa bude môcť zúčastniť
až 10 000 ľudí (alebo štvrtina kapacity, podľa toho, čo z nich je nižšie).

Až 30 ľudí sa bude môcť zúčastniť svadieb, recepcií a karov, ako aj
pohrebov. Tento limit sa bude vzťahovať aj na iné typy významných
životných udalostí vrátane židovských ceremónií (bar mitzvah) a krstín.

Na záver, pred začiatkom 4. kroku, vláda vykoná prehodnotenie
spoločenkého odstupu a ďalších dlhodobých opatrení, ktoré boli
zavedené na obmedzenie prenosu ochorenia. Vláda due z týchto zdrojov
čerpať rozhodnutia o načasovaní a okolnostiach, za ktorých môžu byť
zrušené pravidlá odstupu nad 1 meter, pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok
a ďalšie opatrenia. Na základe tohto budú tiež poskytnuté nariadeniapre
prácu z domu, ktoré by mali podľa možnosti pokračovať až do ukončenia
tohto prehodnotenia.

Vláda dúfa, že najneskôr v kroku 4, ktorý sa uskutoční najskôr 21. júna,
bude možné odstrániť všetky zákonné obmedzenia týkajúce sa
spoločenského kontaktu.

Dúfame, že nám bude umožnené znovu otvoriť zvyšné priestory, vrátane
nočných klubov, a zmiernime obmedzenia týkajúce sa veľkých udalostí a
vystúpení, ktoré platia v kroku 3. Bude to záležať od výsledkov
vedeckého programu pre výskum udalostí, ktorý otestuje výsledky
určitých prvotných udalostí na jar a v lete, počas ktorých overíme použitie
testovania a iných techník na zníženie rizika prenosu infekcie. Rovnaký

program pre výskum udalostí bude viesť rozhodnutia o tom, či je možné
odstrániť všetky obmedzenia na svadbách a iných životných udalostiach.

Počas priechodu každou z týchto fáz plánu si musíme všetci pamätať, že
ochorenie COVID-19 zostáva súčasťou nášho života. Naďalej budeme
musieť žiť svoj život inak, aby sme zaistili bezpečnosť seba a ostatných.
Musíme pokračovať v pravidlách „ruky, tvár, odstup“. Dodržiavajte platné
opatrenia bezpečnej prevencie voči COVID (COVID-Secure). Podľa
možnosti sa stretávajte s inými vonku a naďalej vetrajte a zabezpečte
vstup čerstvého vzduchu. V prípade potreby sa nechajte otestovať. Keď
vám bude ponúknutá vakcína, dajte sa zaočkovať. Ak budeme všetci
naďalej hrať svoju úlohu, budeme o kúsok bližšie k budúcnosti, ako sme
ju poznali.

