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Vytlačiť túto stránku

12. apríla: Čo sa zmenilo

Niektoré pravidlá o tom, čo môžete a nemôžete robiť, sa 12. apríla
zmenili. Mnoho obmedzení ale ostáva naďalej v platnosti. Nie je povolené
stretnúť sa vo vnútorných priestoroch s osobami, s ktorými nežijete,
pokiaľ ste s nimi nevytvorili podpornú skupinu alebo sa na vás nevzťahuje
iná výnimka. Mali by ste naďalej pokračovať v práci z domu a podľa
možností obmedziť počet uskutočnených ciest. Ak máte príznaky COVID19, dajte sa otestovať, a dodržiavajte usmernenia a ostaňte doma.
Prečítajte si usmernenie „Odpoveď na COVID-19 situáciu – jar 2021“
(mapa uvoľnenia pravidiel), kde nájdete ďalšie informácie o pláne
ukončenia celonárodných COVID-19 obmedzení v Anglicku. Je to
podložené zákonom.
Od 12. apríla:
● sa môžu otvoriť predajne s menej kľúčovým tovarom
● sa môžu otvoriť osobné služby, ako kaderníctva a nechtové
salóny, vrátane tých, ktoré sú poskytované mobilnou službou
● verejné budovy, ako sú knižnice a komunitné centrá, sa budú
môcť znovu otvoriť
● vonkajšie pohostinstvá sa budú môcť znovu otvoriť iba s
obsluhou ku stolu
● väčšina vonkajších atrakcií, ako sú zoologické záhrady, zábavné
parky a predstavenia drive-in (ako napríklad kiná a koncerty) sa
budú môcť znovu otvoriť
● niektoré menšie vonkajšie podujatia sa môžu znovu konať, ako
oslavy, literárne trhy a lunaparky
● vnútorné oddychové a športové strediská sú otvorené iba pre
individuálne posilňovanie alebo cvičenie v rámci vlastnej
domácnosti alebo podpornej skupiny
● všetka starostlivosť o deti a aktivity pod dohľadom sú pre všetky
deti povolené vo vnútri (ako aj vonku). Skupiny pre rodičov s

deťmi sa môžu odohrávať vo vnútri (ako aj vonku) s obmedzením
do 15 osôb (deti do 5 rokov sa do tohto obmedzenia
nezapočítavajú)
● svadby, registrované partnerstvá, kary a iné spomienkové
udalosti sa môžu konať s obmedzením do 15 osôb (osoby, ktoré
na danej udalosti pracujú, sa do tohto obmedzenia nepočítajú),
vrátane vo vnútorných priestoroch, ktoré majú povolené byť
otvorené, alebo v prípadoch, kde platí výnimka. Svadobné oslavy
sa tiež môžu konať s obmedzením do 15 osôb, ale musia sa
konať vo vonkajších priestoroch, čo nezahŕňa súkromné záhrady
● samostatné ubytovanie v Anglicku sa môže znovu otvoriť za
účelom prenocovania spolu s vlastnou rodinou alebo podpornou
skupinou
● obyvatelia domovov dôchodcov budú môcť vymenovať dve osoby
za účelom pravidelných návštev v interiéri (po absolvovaní
rýchleho testu laterálneho toku)
● mali by ste naďalej pokračovať v práci z domu a podľa možností
obmedziť počet uskutočnených ciest

Ako chrániť seba a okolie
Dodržiavanie odstupu je naďalej veľmi dôležité. Pokiaľ je to možné,
dodržiavajte dvojmetrový odstup od ľudí, s ktorými nežijete, alebo ktorí
nie sú súčasťou vašej podpornej skupiny, alebo v prípade, že nie je
možné dodržať dvojmetrový odstup, udržujte odstup 1 meter s
dodatočnými preventívnymi opatreniami (napríklad s použitím rúška).
Vždy by ste mali dodržiavať nariadenia na zastavenie šírenia
koronavírusu, a to aj v prípade, že ste absolvovali očkovanie proti
COVID-19.

Toto usmernenie by ste mali úplne dodržiavať, aby sa zamedzilo šíreniu
COVID-19. Je to podložené zákonom.
Rúška
V mnohých vnútorných priestoroch, ako napríklad v obchodoch a
miestach bohoslužieb, ako aj počas cestovania verejnou dopravou,
musíte nosiť rúško, pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka alebo nemáte
na to pádny dôvod. Tak káže zákon. Prečítajte si nariadenia o nosení
rúška.
Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný
Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný, môžete byť vystavený vyššiemu
riziku horšieho priebehu koronavírusu.
Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný, nie ste už povinný dodržiavať
ochranné nariadenia. Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný, mali by ste
naďalej dodržiavať usmernenie pre ľudí, ktorí sú klinicky mimoriadne
zraniteľní a naďalej sa vám odporúča dodržiavať dodatočné ochranné
opatrenia. Je dôležité, aby ste naďalej udržiavali počet spoločenských
stretnutí na nízkej úrovni a pokúsili sa obmedziť čas, ktorý trávite v
prostredí, kde je ťažké udržať si spoločenský odstup.
Ak ste absolvovali očkovanie proti COVID-19
V záujme ochrany seba a svojich priateľov, rodiny a komunity by ste mali
naďalej dodržiavať všetky pokyny na tejto stránke, aj keď ste boli
zaočkovaný proti COVID-19.
Preukázalo sa, že vakcíny znižujú u väčšiny ľudí pravdepodobnosť
závažného priebehu ochorenia. Rovnako ako všetky lieky, žiadna
očkovacia látka nie je úplne účinná, takže tí, ktorí dostali očkovaciu látku,

musia naďalej dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia na
zabránenie prenosu infekcie.
Nevieme, do akej miery vakcína zastaví šírenie vírusu COVID-19. Aj keď
ste boli očkovaný, môžete stále byť prenášačom vírusu COVID-19.
Bezpríznakové testovanie
Rýchlotesty laterálneho toku sú teraz k dispozícii pre kohokoľvek bez
príznakov ochorenia. Testy môžete dostať v lekárňach, testovacích
centrách, od zamestnávateľov, škôl, vyšších odborných škôl a vysokých
škôl.
Tu nájdete viac informácií o tom, ako dostať rýchly test laterálneho toku
Testovanie dvakrát do týždňa pomôže zabezpečiť, že nemáte COVID-19,
a tým sa zníži riziko pre vaše okolie.
Ak máte príznaky, naďalej by ste mali absolvovať PCR test. Ak si nie ste
istí, tu zistíte, ktorý test by ste mali absolvovať.

Styk s rodinou a priateľmi vo vnútorných
priestoroch
Nie je povolené stretnúť sa vo vnútorných priestoroch s osobami, s
ktorými nežijete, pokiaľ ste nevytvorili podpornú skupinu (ak ste
oprávnení), alebo sa na vás nevzťahuje iná zákonná výnimka.

Styk s rodinou a priateľmi vonku (pravidlo 6.
osôb)

S rodinou a priateľmi, s ktorými nežijete sa smiete stretávať vo vonkajších
priestoroch, buď:
● v skupine menšej než 6 osôb pochádzajúcej z akéhokoľvek
množstva domácností (všetky deti bez ohľadu na vek sa počítajú
do obmedzenia 6. osôb)
● v skupine akejkoľvek veľkosti až z dvoch domácností (každá
domácnosť môže obsahovať existujúce podporné skupiny, ak sú
oprávnené)

Ak ste v podpornej skupine
Ak máte nárok vytvoriť podpornú skupinu, vy a vaša podporná skupina sa
počíta za jednu z dvoch domácností, ktorým je povolené stretnúť sa
vonku. To znamená, že napríklad vy a vaša podporná skupina sa môžete
stretnúť s inou domácnosťou, bez ohľadu na to, či celkový počet osôb
presahuje 6.
Kde sa môžete stretnúť
Môžete sa stretnúť vonku buď v skupine 6 osôb, alebo v skupine
akejkoľvek veľkosti až z 2 domácností (vrátane podporných skupín). Toto
zahŕňa súkromné vonkajšie priestory, ako sú napríklad záhrady, a iné
otvorené verejné vonkajšie priestory a miesta. Tieto zahŕňajú:
● parky, pláže, verejne dostupná príroda, lesy
● verejné a botanické záhrady
● pozemok patriaci kultúrnemu dedičstvu
● vonkajšie sochové parky
● záhradky
● verejné detské ihriská

● vonkajšie športové priestory a zariadenia
● vonkajšie pohostinstvá
● vonkajšie atrakcie

Ak potrebujete prejsť cez dom, aby ste sa dostali na záhradu alebo iný
vonkajší priestor, a neexistuje iná prístupová cesta, mali by ste si nasadiť
rúško, pri príchode si umyť alebo dezinfikovať ruky, a prejsť priamo do
vonkajších priestorov. Ak potrebujete použiť toaletu, dôkladne si umyte
ruky a okamžite sa vráťte von. Mali by ste dodržiavať odstup od osôb
mimo vašej domácnosti alebo podpornej skupiny a hostitelia by mali
dodržiavať usmernenia o vetraní priestorov.
Kedy sa môžete stretávať s väčšou skupinou ľudí alebo vo
vnútorných priestoroch
Stretnutia, pri ktorých je účasť väčšia, než povolených 6 osôb alebo 2
domácnosti, sa môžu konať iba za výnimočných povolených okolností.
Platné výnimky sa nachádzajú na tejto stránke.
To znamená, že napríklad poskytovateľ služieb smie vstúpiť do
domácnosti bez porušenia obmedzenia, ak je tam za účelom vykonania
práce, a napríklad úradník na svadbe sa nepočíta do obmedzenia.

Okruhy na podporu a starostlivosť o deti
Na povolenie vytvoriť podporný okruh alebo skupinu na starostlivosť o
deti musíte spĺňať určité pravidlá oprávnenosti. To znamená, že nie
každý má povolené vytvoriť okruh. Existuje samostatné usmernenie pre
podporný okruh a podporný okruh pri starostlivosti o deti.

Podporný okruh na starostlivosť o deti sa môže použiť iba na starostlivosť
o deti. Nesmiete využiť podporný okruh na starostlivosť o deti za iným
účelom stretnutia sa s druhou domácnosťou. To znamená, že nesmiete
využiť podporný okruh na starostlivosť o deti za účelom spoločenského
stretnutia s druhou domácnosťou.

Dochádzka na pracovisko
Mali by ste podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu.
Ak nemôžete pracovať z domu, mali by ste naďalej dochádzať do práce.
Na to, aby ste mohli dochádzať do práce ak nemôžete pracovať z domu,
nepotrebujete byť označení za kľúčových pracovníkov.
Zamestnávatelia a zamestnanci by mali prediskutovať pracovnú dohodu,
a zamestnávatelia by mali vykonať všetky potrebné kroky na to, aby
zamestnancom umožnili pracovať z domu, vrátane poskytnutia vhodných
počítačových systémov a zariadení potrebných na umožnenie práce na
diaľku. V prípade, že ľudia nemôžu pracovať z domu, zamestnávatelia by
mali podniknúť kroky k tomu, aby boli na ich pracovisku zavedené
bezpečnostné opatrenia proti COVID-19 a pomôcť zamestnancom
vyhnúť sa rušným časom a spojom vo verejnej hromadnej doprave.
Osobitnú pozornosť treba venovať ľuďom s vyšším rizikom nákazy.
Bezpečnostné opatrenia proti COVID sú dostupné pre všetky ekonomické
sektory za účelom podstatného zníženia rizika prenosu COVID-19.
Pozrite si usmernenia na znovuotvorenie podnikov a prevádzok
Stretnutie s inými ľuďmi za účelom práce

V prípade, že je to pre vašu prácu nevyhnutné sa môžete stretnúť vo
väčších skupinách alebo vo vnútri. Toto ale nezahŕňa spoločenské
stretnutia s kolegami.
Práca v cudzej domácnosti
V prípade, že je potrebné, aby ste pracovali v domovoch iných ľudí,
môžete v tom naďalej pokračovať, napríklad ak ste:
● opatrovateľkou
● upratovačkou
● remeselníkom
● pracovníkom sociálnej starostlivosti poskytujúci podporu deťom a
rodinám

Mali by ste dodržiavať nariadenia o bezpečnej práci v cudzej domácnosti.
Ak sa pracovné stretnutie nemusí konať v súkromnej domácnosti alebo
záhrade, malo by sa tomu vyhnúť.
Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný alebo žijete s klinicky
mimoriadne zraniteľnou osobou
Ak ste boli označený za klinicky mimoriadne zraniteľnú osobu, mali by ste
podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu. Ak nemôžete
pracovať z domu, mali by ste naďalej dochádzať do práce. Váš
zamestnávateľ má povinnosť vykonať kroky k tomu, aby sa na pracovisku
znížilo riziko vystavenia sa COVID-19, a mal by vám byť schopný
vysvetliť opatrenia, ktoré boli uvedené do platnosti za účelom vašej
ochrany na pracovisku. Niektorí zamestnávatelia si budú želať ako
súčasť týchto nariadení predstaviť pravidelné testovanie zamestnancov.

Taktiež by ste mali zvážiť spôsob dochádzky do a z pracoviska, napríklad
možnosť vyhnúť sa využitiu mestskej hromadnej dopravy počas rušných
období.
Ak žijete s klinicky mimoriadne zraniteľnou osobou, v prípade, že
nemôžete pracovať z domu, môžete naďalej dochádzať do práce.
Mali by ste dodržiavať nariadenia o tom, ako zabrániť šíreniu
koronavírusu, vrátane pokynov na zníženie rizika ochorenia alebo šírenia
nákazy v domácnosti.
Ak máte obavy z dochádzania do práce alebo nie ste schopný
pracovať
Prečítajte si nariadenia o tom, čo robiť ak sa potrebujete izolovať alebo
nemôžete kvôli koronavírusu dochádzať do práce a čo robiť v prípade, že
ste zamestnanec a nie ste schopný pracovať.
Kancelárie občianskej poradne (Citizens Advice) ponúkajú rady, ak máte
obavy týkajúce sa práce, vrátane toho, čo robiť, ak sa domnievate, že
vaše pracovisko nie je bezpečné, alebo ak žijete so zraniteľnou osobou.
Ak nemôžete pracovať, je vám dostupná podpora, napríklad, ak sa
potrebujete o niekoho starať alebo máte menej práce.
Prečítajte si ďalšie rady pre zamestnávateľov a zamestnancov vydané
organizáciou ACAS (poradenská, zmierovacia a arbitrážna služba).

Navštevovanie škôl a vyšších odborných škôl
Žiaci a študenti v zariadeniach ďalšieho vzdelávania by sa mali vrátiť k
osobnému vzdelávaniu v škole.

Všetky školy, vyššie odborné školy a iné zariadenia ďalšieho vzdelávania
sú otvorené pre prezenčné vyučovanie počas semestra. Naďalej je veľmi
dôležité, aby deti a mladí ľudia mohli bezpečne navštevovať školy a
vyššie odborné školy, s cieľom podporiť ich blaho a vzdelávanie a
pomôcť pracujúcim rodičom a opatrovateľom.
Klinicky mimoriadne zraniteľní žiaci a študenti by sa mali vrátiť do školy
alebo iného vzdelávacieho zariadenia.
Existuje ďalšie usmernenie o tom, čo rodičia musia vedieť o
poskytovateľoch ranného vzdelávania pre deti, o školách a vyšších
odborných školách počas COVID-19.
Rýchlotesty laterálneho toku sú teraz k dispozícii pre všetky osoby žijúce
v Anglicku. Všetkým stredoškolákom a študentom vyšších odborných
škôl, ich rodinám a všetkým zamestnancom sa odporúča testovanie.
Prečítajte si nariadenia o tom, ako získať rýchlotesty laterálneho toku, ak
nemáte príznaky koronavírusu (COVID-19).

Univerzity a vysokoškolské vzdelávanie
Študenti univerzít a iných vysokoškolských zariadení, ktorí sa zúčastňujú
praktického vyučovania a praktických kurzov vyžadujúcich špeciálne
vybavenie a zariadenie sa v prípade potreby teraz môžu osobne
zúčastniť výučby a vzdelávania. Poskytovatelia by nemali žiadať
študentov o návrat, ak je možné pokračovať v ich kurze online.
Všetci ostatní študenti by sa mali naďalej učiť na diaľku a podľa možnosti
ostať bývať tam, kde sú, až kým nenastane úplný návrat k osobnej
výučbe. Vláda prehodnotí, kedy bude možný návrat pre všetkých
študentov k osobnej výučbe, a najneskôr koncom veľkonočných prázdnin
podá ohľadne toho prehlásenie.

Študenti, ktorí sa vrátili do vysokoškolského vzdelávania vrátane
univerzity, by sa počas semestra nemali pohybovať medzi trvalým
bydliskom a školským ubytovaním, pokiaľ na to nemajú udelenú výnimku.
Študenti vysokoškolského vzdelávania, ktorí sa presťahovali do
univerzitného ubytovania, sa budú môcť na základe vlastného želania
pred 29. aprílom 2021 vrátiť na adresu, kde sa zdržiavajú mimo obdobia
školského roku. Umožní to vysokoškolským študentom vrátiť sa počas
sviatkov na rodinnú alebo inú adresu. S cieľom minimalizovať riziko
prenosu COVID-19 však dôrazne odporúčame, aby študenti, pokiaľ je to
možné, zostali v školskom ubytovaní, najmä pokiaľ ide o študentov, ktorí
sa do areálu školy vrátili po 8. marci. Študenti by mali pred cestou
absolvovať test.
Existujú nariadenia pre vysoké školy a študentov začínajúcich alebo
vracajúcich sa k vysokoškolskému vzdelávaniu.
Študenti by mali vždy dodržiavať pokyny usmernenia na zastavenie
šírenia COVID-19.

Starostlivosť o deti
Všetky deti môžu využiť registrovanú starostlivosť o deti, pestúnky, preda poškolskú starostlivosť a iné detské aktivity pod dozorom vo vnútri aj
vonku.
Skupiny pre rodičov s deťmi sú povolené vo vnútri ako aj vonku, s
obmedzeným počtom zúčastnených. Prečítajte si časť tohto nariadenia
venujúcu sa skupinám pre rodičov s deťmi.
Stretnutie s inými ľuďmi za účelom starostlivosti o deti

Je povolené, aby sa ľudia naďalej stretávali vo vnútri alebo vonku v
skupinách nad 6 osôb v prípadoch, že je to nevyhnutné:
● pre vzdelávanie, registrovanú opateru o deti a aktivity pre deti
pod dozorom, si pozrite ďalšie informácie o vzdelávaní a
starostlivosti o deti
● na dohody, keď deti nežijú v spoločnej domácnosti ako obaja ich
rodičia alebo opatrovníci
● na umožnenie kontaktu medzi biologickými rodičmi a deťmi
umiestenými do náhradnej starostlivosti, ako aj medzi
súrodencami umiestenými do starostlivosti
● pre budúcich adoptívnych rodičov na stretnutie s dieťaťom alebo
deťmi, ktoré môžu byť umiestnené do ich starostlivosti
● na umiestnenie alebo umožnenie umiestnenia dieťaťa alebo detí
do náhradnej starostlivosti oddelením sociálnych služieb
● v okruhu podpory na starostlivosť o dieťa za účelom opatery o
dieťa

Podporný okruh na starostlivosť o deti môžete využiť iba na starostlivosť
o deti a nesmiete tak urobiť na stretnutie s druhou domácnosťou z
akéhokoľvek iného dôvodu (ako napríklad za účelom spoločenského
stretnutia). Na povolenie vytvoriť skupinu na starostlivosť o deti musíte
spĺňať určité pravidlá oprávnenosti. Existuje samostatné usmernenie pre
podporný okruh pri starostlivosti o deti.

Skupiny pre rodičov s deťmi
Skupiny pre rodičov s deťmi sa môžu konať vo vnútri ako aj vonku (ale
nie v súkromných domoch alebo záhradách), ak sú prospešné deťom
mladším ako 5 rokov a sú organizované podnikom, charitou alebo

verejným orgánom. Zahŕňa to skupiny, ktorých hlavným účelom sú
spoločenské a vývojové aktivity.
Skupiny pre rodičov s deťmi sú obmedzené na maximálny počet 15 osôb.
Deti mladšie než 5 rokov a ktokoľvek, kto pracuje alebo vykonáva
dobročinnú výpomoc v danej skupine, ako napríklad skupinový vodca, sa
do tohto obmedzenia nepočítajú.
Podporné skupiny, ktoré poskytujú podporné funkcie pre rodičov,
opatrovateľov alebo ich deti
Podporné skupiny, ktoré poskytujú podporné funkcie pre rodičov,
opatrovateľov alebo ich deti, napríklad skupiny na kojenie,
novorodenecké skupiny, alebo skupiny pre novorodeniatka a batoľatá,
ktoré sa musia konať osobne, sa môžu naďalej stretávať vo vnútri, no
musia dodržiavať rovnaké pravidlá, ako iné podporné skupiny. Prečítajte
si časť tohto nariadenia venujúcu sa podporným skupinám.

Poskytovanie starostlivosti alebo podpory
Je povolené, aby sa ľudia naďalej stretávali vo vnútri alebo vonku vo
väčších skupinách v prípade, že je to nevyhnutné:
● na návštevu osôb vo vlastnej podpornej skupine (v prípade, že
vám je zo zákona povolené skupinu vytvoriť)
● na poskytnutie neformálnej starostlivosti o deti mladšie než 13
rokov v rámci skupiny na starostlivosť o deti (napríklad na
umožnenie rodičom pracovať, nie na umožnenie spoločenského
stretnutia medzi dospelými osobami)
● na poskytnutie núdzovej pomoci

● na účasť v podpornej skupine do 15 osôb, kde maximálny počet
15 osôb nezahŕňa deti mladšie než 5 rokov v sprievode rodiča
alebo opatrovateľa
● na ponúknutie úľavy pri odľahčovacej starostlivosti v prípadoch,
kde je starostlivosť poskytovaná zraniteľnej osobe alebo osobe s
postihnutím, alebo sa jedná o krátku úľavu pri starostlivosti o
dieťa, ktoré je štátom zverené do opatery
● na poskytovanie starostlivosti alebo pomoci postihnutým alebo
zraniteľným osobám, vrátane nákupu základných položiek a
prístupu k službám v ich mene

Môžete tiež poskytovať starostlivosť alebo pomoc postihnutým alebo
zraniteľným osobám v prípade potreby aj vo vnútri domácnosti inej osoby.
Vo vnútri alebo vo väčšom počte ľudí sa ale môžete stretnúť iba vtedy,
keď je to primerane nevyhnutné na poskytnutie starostlivosti alebo
pomoci. To znamená, že sa nemôžete spoločensky stretnúť s niekým, kto
je zraniteľný, pokiaľ nie je vo vašej domácnosti alebo skupine podpory,
alebo pokiaľ sa neuplatňuje iná výnimka.
Vždy by ste mali dodržiavať nariadenia na zastavenie šírenia
koronavírusu. Existuje ďalšie usmernenie pre tých, ktorí poskytujú
neplatenú starostlivosť priateľom alebo rodine.

Podporné skupiny
Podporné skupiny, u ktorých je potrebné, aby sa konali osobne, môžu
pokračovať v počte do 15 účastníkov, pod podmienkou, že sa jedná o
formálne organizované skupiny na poskytnutie vzájomnej pomoci, terapie
alebo inej formy podpory. Podporné skupiny musia byť organizované
podnikom, charitou alebo verejným orgánom a nesmú sa konať v
priestoroch súkromného bydliska alebo záhrady. Všetci účastníci by mali

dodržiavať spoločenský odstup. Príkladom podporných skupín sú
napríklad tie, ktoré poskytujú podporu:
● obetiam zločinu (vrátane domáceho násilia)
● osobám trpiacim alebo liečiacim sa zo závislostí (vrátane
závislosti na alkohole, narkotikách, alebo iných látkach) alebo
správaním spojeným so závislosťou
● osobám trpiacim (alebo opatrujúcim osoby trpiace) akýmkoľvek
dlhodobým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou, alebo
zraniteľným osobám (vrátane osôb s duševnou poruchou)
● osobám čeliacim problémom spojeným s vlastnou sexualitou
alebo identitou (vrátane tých, ktorí žijú ako lesbičky, homosexuáli,
bisexuáli alebo osobám s transrodovým pohlavím)
● osobám, ktoré utrpeli stratu blízkej osoby
● zraniteľným mladým ľuďom (vrátane za účelom umožnenia
stretnutí s mládežníckymi pracovníkmi)
● postihnutým osobám a ich opatrovateľom

Obmedzenie počtu na 15 osôb nezahŕňa deti mladšie než 5 rokov, ktoré
sú sprevádzané rodičom alebo opatrovateľom. Stretnutia väčšie, než je
povolené, sa môžu konať v prípade, že sú nevyhnutné z pracovných
alebo dobročinných dôvodov. Keď skupina zahŕňa niekoho spadajúceho
pod výnimku (napríklad niekoho, kto pracuje alebo vykonáva dobrovoľnú
činnosť), zvyčajne sa nepočítajú do limitu na stretnutia.

Cvičenie, šport a pohybová aktivita
Vonku môžete cvičiť bez obmedzení, no existujú obmedzenia na počet
osôb, s ktorými cvičíte. Môžete byť buď:

● osamote
● v skupine do 6 osôb
● alebo v skupine akejkoľvek veľkosti až z 2 domácností (vrátane
podporných skupín, ak ste oprávnení)

Taktiež sa môžete zúčastniť formálne organizovaných vonkajších športov
alebo povolenej pohybovej aktivity s ľubovoľným počtom ľudí. Musí to byť
organizované podnikom, charitou alebo verejným orgánom a organizátor
musí dodržiavať potrebné opatrenia, vrátane vyplnenia rizikového
vyhodnotenia. Počas tréningu by ste sa však mali vyhýbať kontaktu a pri
niektorých športoch sa treba počas všetkých aktivít vyhýbať telesnému
kontaktu. Prečítajte si nariadenia o tom, čo znamená vyhýbanie sa
kontaktu pre váš šport.
Vnútorné oddychové strediská sú otvorené na cvičenie osamote, alebo v
rámci vlastnej domácnosti alebo podpornej skupiny.
Nesmiete sa stretnúť vo vnútri za účelom športu, okrem nasledujúcich
prípadov:
● šport pre postihnuté osoby
● šport v rámci vlastnej domácnosti alebo podpornej skupiny
● šport ako súčasť školskej osnovy
● šport a pohybová aktivita pre osoby mladšie než 18 rokov pod
dozorom (vrátane osôb ktoré boli k 31. augustu 2020 mladšie než
18 rokov), platí tu obmedzenie maximálne 15 účastníkov

Dodržiavajte nariadenia:
● o rekreačnom skupinovom športe

● o vonkajšom športe a oddychu v Anglicku
● pre poskytovateľov základných športov, posilňovní a
oddychových stredísk

Vrcholoví športovci
Vrcholoví športovci (alebo tí, čo smerujú do oficiálneho vrcholového
športu) sa môžu stretnúť vo väčších skupinách alebo vo vnútri za účelom
súťaženia a tréningu. Ak je to potrebné, môžu sa k ním pridať ich tréneri,
alebo ich rodičia alebo opatrovatelia, ak sú maloletí.

Pohreby a podobné smútočné udalosti
Pohreby sa môžu uskutočniť s ohľadom na obmedzenie počtu
zúčastnených a smú sa odohrávať iba v COVID-zabezpečených
priestoroch alebo na vonkajších verejných priestranstvách. Vedúci
prevádzky alebo organizátor udalosti musí dodržiavať potrebné
opatrenia, vrátane vyplnenia rizikového vyhodnotenia.
Na pohreboch sa smie zúčastniť maximálne 30 osôb a môžu sa konať vo
vnútri. S nimi spojené náboženské alebo spomienkové udalosti, ako
napríklad kary, uloženie náhrobného kameňa alebo roztrúsenie popola,
sa môžu konať za účasti menej než 15 osôb.
Ktokoľvek, kto v rámci udalosti pracuje, sa nepočíta do obmedzenia. V
rámci týchto stretnutí by mali osoby, ktoré spolu nežijú alebo nie sú
súčasťou rovnakej podpornej skupiny, dodržiavať spoločenský odstup.
Existuje usmernenie na organizáciu a zúčastnenie sa pohrebu počas
pandémie koronavírusu.

Svadby, registrované partnerstvá a svadobné
hostiny
Na svadbe, registrovanom partnerstve alebo svadobnej hostine sa
nesmie zúčastniť viac než 15 osôb (bez ohľadu na vek). Ktokoľvek, kto v
rámci udalosti pracuje, sa nepočíta do obmedzenia. V rámci týchto
stretnutí by mali osoby, ktoré spolu nežijú alebo nie sú súčasťou rovnakej
podpornej skupiny, dodržiavať spoločenský odstup.
Prečítajte si usmernenie pre menšie svadby a registrované partnerstvá.

Miesta bohoslužieb
Účasť na bohoslužbách je povolená. Ak sa bohoslužba koná vo vnútri,
nesmiete sa stýkať s nikým mimo vašej domácnosti alebo podpornej
skupiny. Mali by ste vždy dodržiavať odstup 2 metrov od osôb mimo
vašej domácnosti alebo podpornej skupiny.
Ak sa bohoslužba koná vonku, nesmiete sa zdržiavať v skupine väčšej
než 6 osôb, okrem skupín pozostávajúcich z maximálne 2 domácností
(každá domácnosť môže obsahovať existujúce podporné skupiny, ak sú
oprávnené). Musíte nepretržite prísne dodržiavať pokyny na spoločenský
odstup od iných skupín a domácností.
Dodržiavajte pokyny národného usmernenia o bezpečnom využití
priestorov bohoslužieb.

Dobrovoľnícke a charitatívne služby
Môžete sa zdržiavať v skupinách väčších než 6 osôb alebo 2
domácností, alebo sa stretnúť vo vnútri, ak je to potrebné na poskytnutie
dobrovoľníckej alebo charitatívnej služby.

Dodržiavajte nariadenia o dobrovoľníckych službách počas koronavírusu
(COVID-19).

Ostatné okolnosti, za ktorých sa môžete
stretávať v skupinách väčších ako šesť osôb
alebo v skupine dvoch domácností
Tehotenstvo
Môžete sa nachádzať vo vnútri za účelom sprevádzania osoby pri
pôrode, alebo za účelom obstarania lekárskej starostlivosti v nemocnici.
Mali by ste si preveriť pravidlá pre návštevy pacientov danej nemocnice.
Pozrite si ďalšie nariadenia NHS ohľadne tehotenstva a koronavírusu.
Vyhnutie sa zraneniam alebo ublíženiu na zdraví
Môžete sa stretnúť vo väčšej skupine alebo vo vnútri na poskytnutie
núdzovej pomoci, na vyhnutie sa zraneniu alebo chorobe, alebo na únik
riziku ujmy na zdraví (vrátane domáceho násilia).
Súcitné návštevy
Môžete sa stretnúť vo väčšej skupine alebo vo vnútri s osobami mimo
vlastnej domácnosti alebo podpornej skupiny za účelom:
● návštevy osoby na sklonku jej života
● návštevy v domove dôchodcov (ak je to povolené v nariadeniach
pre domovy dôchodcov), hospici alebo nemocnici
● sprevádzania rodinného člena alebo blízkeho priateľa na lekárske
vyšetrenie.

Dodatočné výnimky
Platia aj ďalšie povolené odôvodnenia. Napríklad, môžete sa stretnúť vo
väčších skupinách alebo vo vnútri:
● na splnenie právnych povinností
● na vykonanie aktivít spojených s predajom, kúpou alebo
sťahovaním sa
● na účasť na COVID-zabezpečených protestoch alebo
protestného zhromaždenia, kde organizátor udalosti dodržiava
potrebné opatrenia, vrátane vyplnenia rizikového vyhodnotenia.
● ak je to nutné na podporu pri hlasovaní vo voľbách alebo
referende (napríklad pri sčítaní hlasov alebo pre právnych
poradcov).

Osoby, ktoré vedú kampaň za konkrétny výsledok vo voľbách alebo
referendách, môžu vykonávať podomovú kampaň v súlade s usmernením
o voľbách a referendách počas pandémie COVID-19.
Môžete sa stretnúť vo väčších skupinách alebo vo vnútri za účelom
stretnutia v rámci justičného ubytovania alebo imigračných záchytných
centier.

Ak porušíte pravidlá
Polícia môže voči vám konať v prípade, že sa stretnete vo väčších
skupinách. To zahŕňa prerušenie nelegálnych stretnutí a uloženie pokút
(blokových pokút).

Za prvý priestupok vám môže byť vystavená pokuta vo výške 200 £ a za
každý následný priestupok sa pokuta zdvojnásobuje, až do výšky
6 400 £.
Ak sa zúčastníte súkromného zhromaždenia, ako je napríklad domáca
párty s viac ako 15 ľuďmi mimo vašej domácnosti, môžete dostať pokutu
vo výške 800 £, výška pokuty sa za každý opakovaný priestupok
zdvojnásobí na maximálnu úroveň 6 400 £.
Ak zorganizujete, alebo sa podieľate na zorganizovaní, nelegálneho
stretnutia väčšieho než 30 osôb, polícia môže vystaviť pokutu až do
výšky 10 000 £.

Návštevy domovov dôchodcov
Mali by ste skontrolovať nariadenia o návšteve domovov dôchodcov
počas COVID-19, aby ste si overili, ako sa majú návštevy uskutočniť.
Obyvatelia domovov musia dodržiavať národné obmedzenia, ak majú
návštevu mimo domova dôchodcov.
Existuje samostatné usmernenie pre osoby žijúce v podpornom
ubytovaní.

Prenocovanie mimo vlastného bydliska
Môžete prenocovať v kempe, karaváne, na lodi, na druhej prechodnej
adrese, alebo inom samostatnom ubytovaní. Mali by ste tak konať iba v
rámci vlastnej domácnosti alebo podpornej skupiny. Nie je povolené
prenocovať s osobami, s ktorými nežijete, alebo s ktorými ste nevytvorili
podpornú skupinu, pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka zo zákona.

Samostatné dovolenkové ubytovne sa môžu znovu otvoriť. Jedná sa o
ubytovanie, v ktorom sú služby obmedzené na využitie jedinou
domácnosťou/podpornou skupinou. Služby zahŕňajú:
● kuchyne
● spálne
● kúpeľne
● vnútorné spoločné priestory, ako obývacie izby, predné izby a
akékoľvek výťahy, schodiská alebo vnútorné chodby určené na
vchod a východ z ubytovania

Ďalšie nariadenia pre hotely a iné hosťovské ubytovanie sú dostupné pre
samostatné dovolenkové ubytovne, ktoré majú povolené znovu otvoriť.
Kompletný zoznam dôvodov nájdete v nariadeniach na uzatvorenie
určitých podnikov a priestorov v Anglicku.

Cestovanie v rámci Anglicka
Naďalej by ste mali v rámci možnosti obmedziť počet vykonaných ciest.
To znamená, že by ste sa mali vyhnúť zbytočným cestám a spojiť cesty,
pokiaľ je to možné.
Ak potrebujete cestovať:
● choďte pešo alebo bicyklom, pokiaľ je to možné
● vyhnite sa cestovaniu v aute s osobami mimo vašej domácnosti
alebo vašej podpornej skupiny, pokiaľ nie je vaša cesta nutná z
povoleného dôvodu
● plánujte dopredu a vyhnite sa rušným časom a trasám pri
cestovaní mestskou hromadnou dopravou

● pravidelne si umývajte alebo dezinfikujte ruky
● pri cestovaní verejnou dopravou noste rúško, pokiaľ nie ste
výnimkou
● ak je to možné, dodržiavajte 2 m odstup od ľudí, s ktorými
nežijete, alebo 1 meter s dodatočnými preventívnymi opatreniami
(napríklad nosením rúška alebo častejším vetraním vo
vnútorných priestoroch)

Pri cestovaní súkromnými vozidlami musíte dodržiavať pravidlá ohľadne
spoločenského kontaktu. To znamená, že nesmiete cestovať v
uzatvorenom osobnom vozidle s osobami mimo vašej domácnosti alebo
vašej podpornej skupiny, pokiaľ sa na vašu cestu nevzťahuje výnimka,
napríklad v prípade, ak ste vo vozidle s osobou, ktorá pracuje (napr. v
taxíku). V prípade, že je vozidlo bez strechy, musíte dodržiavať
nariadenia o stretnutiach vo vonkajšom priestranstve.
Existuje dodatočné nariadenie o bezpečnom cestovaní, vrátane
bezpečného využitia verejnej hromadnej dopravy.

Cestovanie v rámci Spojeného kráľovstva, Írska
a Channel Islands
Cestovanie do Anglicka
V rámci rôznych častí spoločného cestovného územia (Spojeného
kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a Isle of Man) môžu byť v platnosti
pravidlá obmedzujúce vstup na územie Anglicka. Mali by ste si pred
cestou preveriť nariadenia v mieste, z ktorého mienite cestovať.

Ak máte povolené pricestovať z oblasti spoločného cestovného územia
(Spojeného kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a Isle of Man), môžete
vstúpiť do Anglicka a nemusíte podstúpiť karanténu po príchode. Ak
pricestujete do Anglicka, musíte dodržiavať nariadenia o tom, čo môžete
a čo nemôžete robiť.
Cestovanie z Anglicka
V rámci rôznych častí spoločného cestovného územia (Spojeného
kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a Isle of Man) môžu byť v platnosti
pravidlá obmedzujúce vycestovanie z Anglicka. Nepotrebujete pádny
dôvod na to, aby ste opustili územie Anglicka za účelom cesty do iných
častí Spojeného kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a Isle of Man. Mali
by ste si pred cestou preveriť nariadenia v mieste, do ktorého mienite
cestovať.
Cestovanie do alebo zo Severného Írska
V súčasnosti je v Severnom Írsku nezákonné opustiť domov bez pádneho
dôvodu. Osoby prichádzajúce do Severného Írska z inej časti spoločného
cestovného územia by sa mali po príchode izolovať po dobu 10 dní. Na
toto nariadenie sa vzťahuje niekoľko výnimiek.
Cestovanie do alebo zo Škótska
Cestovanie mimo nevyhnutných dôvodov medzi Škótskom a zvyškom
Spojeného kráľovstva a širším spoločným cestovným územím ostáva
naďalej obmedzené. To znamená, že je nezákonné vstúpiť do alebo
opustiť Škótsko, pokiaľ na to nemáte pádny dôvod. Cestovanie za účelom
dovolenky nie je pádnym dôvodom. Nariadenia upresňujú pádne dôvody
na cestovanie do a zo Škótska.

Cestovanie do alebo z Walesu
Cestovanie mimo nevyhnutných dôvodov medzi Walesom a zvyškom
Spojeného kráľovstva a širším spoločným cestovným územím ostáva
naďalej obmedzené. To znamená, že je nezákonné vstúpiť do alebo
opustiť Wales, pokiaľ na to nemáte pádny dôvod. Cestovanie za účelom
dovolenky nie je pádnym dôvodom. Nariadenia upresňujú pádne dôvody
na cestovanie do a z Walesu.

Medzinárodné cestovanie
Medzinárodné cestovanie z Anglicka
Z Anglicka môžete cestovať medzinárodne, iba ak máte pádny dôvod
opustiť Spojené kráľovstvo, napríklad za pracovnými povinnosťami.
Medzinárodné dovolenky nie sú povolené.
Niektoré zamestnania majú nárok na výnimky z určitých požiadaviek
týkajúcich sa cestovania, ako je napríklad karanténa a testovanie.
Prečítajte si nariadenia o tom, ktoré pracovné miesta majú nárok na
výnimky pri cestovaní.
Ak potrebujete cestovať do zahraničia (a je vám to zo zákona povolené),
musíte vyplniť povinný výstupný formulár„Vyhlásenie k vycestovaniu“,
pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka. Pred odchodom zo Spojeného
kráľovstva musíte vo formulári uviesť svoje dôvody na cestu.
Okrem toho by ste mali vziať do úvahy rady týkajúce sa verejného
zdravia v krajine, ktorú navštevujete. Mali by ste sa oboznámiť s
pravidlami platnými v cieľovej destinácii a cestovnými nariadeniami
Ministerstva zahraničných vecí, spoločenstva a rozvoja (FCDO). Mali by
ste tak urobiť aj v prípade, že sa vraciate na predtým navštívené miesto.

Cestovanie do Anglicka z oblasti mimo Spojeného kráľovstva
Pre všetky osoby navštevujúce Anglicko platia obmedzenia ohľadne
koronavírusu.
Všetky osoby, ktoré plánujú cestovať do Anglicka, musia dodržiavať
nariadenia o vstupe do Spojeného kráľovstva. Pred pricestovaním do
Spojeného kráľovstva musíte vyplniť dotazník pre pasažierov a mať
dôkaz o negatívnom výsledku testu na COVID-19, pokiaľ sa na vás
nevzťahuje výnimka.
Všetky pricestované osoby budú musieť absolvovať v 2. a 8. deň
karantény test na koronavírus (COVID-19). Prichádzajúci cestujúci si
musia objednať balíček cestovného testu. Prečítajte si nariadenia o
karanténe po príchode do Anglicka.
Nesmiete cestovať do Spojeného kráľovstva, ak ste v priebehu
posledných 10 dní navštívili alebo prechádzali cez krajinu, z ktorej je
vstup do Spojeného kráľovstva zakázaný, pokiaľ nie ste:
● britským občanom
● írskym občanom
● osobou s povoleným pobytom v Spojenom kráľovstve

Viacej informácií o krajinách nachádzajúcich sa v červenom zozname
obmedzeného cestovania nájdete tu
Každý, kto má povolený vstup do Anglicka a kto navštívil alebo
prechádzal krajinou, kde je cestovanie do Spojeného kráľovstva
zakázané za posledných 10 dní, musí:

● absolvovať 10 dňovú karanténu pod dozorom v karanténovom
hoteli
● absolvovať pred alebo v 2. a v 8. deň alebo po 8. dni test na
koronavírus (COVID-19), testy sú zahrnuté v hotelovom balíku
● dodržiavať nariadenia na tejto stránke

Prečítajte si nariadenia o rezervácii a pobyte v karanténovom hoteli po
príchode do Anglicka
Rady pre návštevníkov Anglicka a zahraničných občanov
Pre všetkých zahraničných občanov platia národné obmedzenia.
Ak ste na návšteve v Spojenom kráľovstve, môžete sa vrátiť domov. Mali
by ste si overiť, či sa na vašu cieľovú destináciu vzťahujú obmedzenia.

Sťahovanie
Môžete sa presťahovať. Ľudia, ktorí nepatria do vašej domácnosti alebo
okruhu podpory by vám nemali pomáhať pri sťahovaní, pokiaľ to nie je
nevyhnutné.
Realitné kancelárie a sťahovacie služby môžu naďalej fungovať. Ak sa
chcete presťahovať, môžete ísť na obhliadku nehnuteľností.
Dodržiavajte národné nariadenia o bezpečnom sťahovaní sa, čo zahŕňa
rady ohľadne dodržiavania spoločenského odstupu, vetrania a nosenia
rúška.

Finančná podpora

Finančnú podporu môžete dostať bez ohľadu na to, kde žijete.
Pozrite si ďalšie informácie o podpore v podnikaní a finančnej podpore ak
nepracujete v dôsledku koronavírusu.

Podniky a prevádzky
Za účelom obmedzenia spoločenského kontaktu je potrebné, aby
niektoré podniky ostali zatvorené, alebo dodržiavali obmedzenia týkajúce
sa poskytovania tovaru a služieb. Kompletný zoznam podnikov, ktoré
musia zostať zatvorené nájdete v nariadeniach na uzatvorenie určitých
podnikov a priestorov v Anglicku.
Existujú ďalšie usmernenia týkajúce sa opätovného otvorenia podnikov a
prevádzok, ktoré vysvetľujú, ktoré podniky sa budú môcť otvoriť v
každom kroku plánu.
Od 12. apríla bude povolené otvoriť aj iným podnikom. Pokiaľ sa na vás
nevzťahuje výnimka, môžete tieto priestory navštevovať iba v rámci
samostatnej domácnosti alebo podpornej skupiny, ak vo vnútri, alebo v
skupine do 6 osôb alebo do 2 domácností, ak vonku.
Vonkajšie priestory pohostinstiev (kaviarní, reštaurácií, barov, krčiem,
sociálnych klubov, vrátane klubov pre členov) sa môžu znovu otvoriť.
Pohostinstvá môžu taktiež ponúkať alkohol na odber. Tieto prevádzky
majú povolené umožniť zákazníkom využitie vnútorných toaliet a
zákazníci môžu objednávať a platiť vo vnútri. V prevádzkach, ktoré
ponúkajú alkohol, musia zákazníci objednávať, byť obslúžení a stravovať
sa/piť pri stole (obsluha ku stolu). Prevádzky majú zakázané poskytovať
vo vlastných priestoroch služby na fajčenie, napríklad shisha fajky.
Vonkajšie atrakcie v priestoroch, ako sú napríklad zvieracie atrakcie,
horské dráhy a klziská, môžu tiež znovu otvoriť. Celý zoznam nájdete tu.

Toto nezahŕňa vonkajšie kiná a divadlá, ktoré sú obmedzené iba na
predstavenia formou drive-in. Pri návšteve týchto podujatí nesmiete
cestovať autom spolu s osobou mimo vlastnej domácnosti alebo
podpornej skupiny, pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka, napríklad na
poskytnutie starostlivosti zraniteľnej osobe alebo z pracovných dôvodov.
Podniky, ktoré majú povolené otvoriť a za bežných okolností fungujú v
zatvorených atrakciách (ako predajňa s darčekmi alebo stánok s jedlom
nachádzajúce sa vo vnútri múzea) môžu otvoriť iba ak sú samostatnou
jednotkou a je k nim prístup priamo z ulice.
Služby osobnej starostlivosti (vrátane tých, ktoré sú poskytované
mobilnou službou), vnútorné športové priestory, samostatné ubytovanie a
verejné budovy (ako napríklad komunitné strediská) sa môžu tiež otvoriť.
Podniky s oprávnením poskytovať služby pre starostlivosť o deti a aktivity
pre deti pod dozorom (vrátane športu) tak budú môcť konať pre všetky
deti bez ohľadu na okolnosti.

Zdravotníctvo a verejné služby
NHS a zdravotné služby ostávajú otvorené, vrátane:
● zubných lekárov
● pracovníkov optiky
● sluchových služieb
● podológie
● chiropraktikov
● osteopatie
● iných lekárskych alebo zdravotných služieb, vrátane služieb
týkajúcich sa duševného zdravia

NHS naďalej bezpečne poskytuje urgentné a neurgentné služby. Je
nesmierne dôležité, aby sa ktokoľvek, kto si myslí, že potrebuje zdravotnú
starostlivosť, obrátil o pomoc.
Väčšina verejných služieb bude pokračovať. Toto zahŕňa:
● lokality Jobcentre Plus
● súdy a probačné služby
● úrady na civilné sobáše
● pasové a vízové oddelenia
● služby na pomoc obetiam zločinov
● odpadové a recyklačné centrá
● obdržanie kontroly STK

Hodiny jazdy v autoškole a výučba šoférovania
Autoškola a záverečné skúšky v autoškole sa môžu znovu spustiť.
Prečítajte si usmernenie o autoškole počas koronavírusu.
Bude možné znovu začať:
● autoškolu pre osobné vozidlá
● autoškolu pre osobné vozidlá s prívesom
● autoškolu pre kamióny
● výučbu pre inštruktorov v autoškole

Nasledujúce skúšky sa môžu začať konať:
● skúška teórie
● skúška na riadenie motorky

● skúška na riadenie kamiónu
● skúška na riadenia osobných vozidiel (aj s prívesom)

