(COVID-19) Obmedzenia ohľadne
koronavírusu: čo môžete a čo
nemôžete robiť
Ako sa zmenia pravidlá od 17. mája
Niektoré pravidlá o tom, čo môžete a nemôžete robiť, sa zmenia od
17. mája. Mnoho obmedzení ale ostáva naďalej v platnosti.
Od 17. mája:
Mali by ste podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu. Pri
cestovaní v rámci Spojeného kráľovstva by ste sa mali usilovať o
bezpečné cestovanie a naplánovať si cestu vopred.
Ak máte príznaky COVID-19, dajte sa otestovať, dodržiavajte
usmernenia a ostaňte doma.
● Obmedzenia zhromažďovania sa uvoľnia. Vonkajšie
zhromaždenia budú obmedzené na 30 osôb a vnútorné
zhromaždenia budú obmedzené na 6 osôb alebo 2
domácnosti (každá domácnosť môže obsahovať podpornú
bublinu, ak má na to nárok).
● Nové pokyny pre stretávanie sa s priateľmi a rodinou
zdôraznia skôr osobnú zodpovednosť ako vládne pravidlá.
Namiesto pokynu, aby ste dodržiavali vzdialenosť 2 m od
všetkých osôb s ktorými nežijete, budete vyzvaní, aby ste
postupovali opatrne a zvážili pokyny týkajúce sa rizík
spojených s COVID-19 a kroky, ktoré môžete podniknúť, aby
ste ostali v bezpečí vy, aj vaši blízki. Nezabúdajte, že riziká

úzkeho kontaktu môžu byť pre niektorých ľudí väčšie ako pre
ostatných, a za určitých okolností a v určitých situáciách bude
existovať konkrétne usmernenie, ktorým sa budete musieť
riadiť, aj keď ste s priateľmi a rodinou.
● Zábavu a atrakcie vo vnútorných priestoroch, ako sú kiná,
divadlá, koncertné sály, bowlingové dráhy, kasína, zábavné
arkády, múzeá a vnútorné detské ihriská, budú môcť otvoriť
pomocou zavedených bezpečnostných opatrení COVID.
● Ľudia sa budú môcť zúčastňovať na vnútorných a vonkajších
podujatiach vrátane živých vystúpení, športových udalostí a
obchodných podujatí. Účasť na týchto podujatiach bude
obmedzená podľa typu miesta konania a účastníci by mali
dodržiavať bezpečnostné opatrenia COVID stanovené týmito
prevádzkami.
● Môžu sa znovu otvoriť vnútorné pohostinstvá, ako sú
reštaurácie, krčmy, bary a kaviarne.
● Bude sa môcť konať organizovaný halový šport pre všetkých
(vrátane hodín telocviku). Toto musí byť organizované
obchodným, charitatívnym alebo verejným orgánom a
organizátor musí prijať primerané opatrenia na zníženie rizika
prenosu.
● Budú otvorené všetky prázdninové ubytovania (vrátane
hotelov a penziónov typu B&B). Toto môžu využiť skupiny až
6 osôb alebo 2 domácností (každá domácnosť môže
zahrňovať podpornú bublinu, ak je to povolené).
● Účasť na pohreboch už nebude obmedzená na 30 ľudí, ale
bude určená tým, koľko ľudí sa zmestí do priestorov
zabezpečených voči prenosu COVID pri dodržiavaní
spoločenského odstupu. Obmedzenia na svadbách, karoch a
iných spomienkových udalostiach sa zvýšia na 30 osôb. Budú
sa môcť konať aj ďalšie významné životné udalosti, ako
napríklad bar/bat mitzvah a krstiny, s počtom 30 ľudí.

● Pravidlá pre obyvateľov domovov dôchodcov, ktorí idú na
návštevu, a ktorí prijímajú návštevníkov sa zmenia, čo umožní
návštevu až piatim stanoveným návštevníkom (dvom
súčasne) za predpokladu, že návštevníci budú mať negatívny
test na COVID-19.
● Všetci študenti vysokoškolského vzdelávania budú mať
prístup k osobnej výučbe.
● Obmedzenia zhromažďovania platné pre podporné skupiny a
skupiny pre rodičov s deťmi sa zvýšia na 30 ľudí (bez
zahrnutia detí do 5 rokov)
● Na medzinárodné cesty sa už nebude vzťahovať právne
obmedzenie, ani nebude potrebné mať platný dôvod na
vycestovanie. Pre medzinárodné cestovanie bude existovať
systém semaforov. Pri návrate do Anglicka musíte dodržiavať
pravidlá, ktoré závisia od toho, či sa vraciate z červenej,
oranžovej alebo zelenej krajiny.

