KORONAVÍRUS

CELOŠTÁTNE OBMEDZENIA
5. novembra až 2. decembra
Pre Anglicko platia národné obmedzenia:
Stretávanie
v interiéri

Stretávanie
v exteriéri

Svadby a pohreby

Práca z domu

V interiéri sa nemôžete s nikým stretnúť,
pokiaľ nie je z vašej domácnosti alebo
z bubliny podpory.

Pri dodržaní odstupu sa môžete na
vonkajších verejných priestranstvách
stretnúť s 1 osobou z inej domácnosti.
Deti do 5 rokov a ktokoľvek závislý
od nepretržitej starostlivosti sa
nezapočítavajú do limitu dvoch osôb.

Svadby a obrady občianskeho
partnerstva sa môžu konať, iba ak
jeden zo sobášiacich sa je ťažko chorý
a neočakáva sa jeho uzdravenie.
Pohrebov sa môže zúčastniť
maximálne 30 osôb.

Ak je to možné, musíte pracovať z domu.
Ak nemôžete pracovať z domu, mali by
ste naďalej chodiť do práce (pokiaľ nie
ste klinicky mimoriadne zraniteľní).

Obchody
so základnými
potrebami

Obchody s inými
než základnými
potrebami

Cvičenie

Voľný čas
a telocvične

Otvorené. Obchody so základnými
potrebami musia dodržiavať
bezpečnostné usmernenia proti
šíreniu ochorenia COVID.

Zatvorené. Možnosť iba vyzdvihnutia
na objednávku a doručovacích služieb.

Môžete cvičiť v exteriéri sami alebo
s členmi vašej domácnosti, vašej bubliny
podpory alebo v spoločnosti jednej
osoby z inej domácnosti.

Zatvorené. Okrem záhrad a vonkajších
ihrísk.

Reštauračné
služby

Vzdelávanie

Služby zdravotnej
starostlivosti

Rezidenčná
starostlivosť

Zatvorené okrem služieb jedla so
sebou, vyzdvihnutia na objednávku,
prejazdu a donášky. Jedlo so sebou
nie je povolené po 22:00.

Otvorené sú škôlky, školy a ďalšie
vzdelávanie. Univerzity musia uvažovať
so širšími obmedzeniami.

Z domu môžete odísť z akýchkoľvek
zdravotných dôvodov.

Domom s opatrovateľskou službou sa
odporúča, aby poskytovali bezpečné
možnosti návštev chránené pred šírením
ochorenia COVID. Informácie o tom,
ako zaistiť bezpečnosť návštev, nájdete
v pokynoch.

Cestovanie

Verejná doprava

Prenocovanie

Zábava a turizmus

V rámci Spojeného kráľovstva alebo
do zahraničia nesmiete cestovať z iných
dôvodov, ako sú povolené, vrátane
pracovných, vzdelávacích, zdravotných,
opatrovateľských povinností alebo
na nákup základných potrieb.

Stále môžete používať verejnú dopravu,
ale mali by ste cestovať iba z povolených
dôvodov a mali by ste sa zamerať na
zníženie počtu uskutočnených ciest,
vyhnúť sa cestovaniu v špičkách a kde
sa dá, ísť peši alebo na bicykli.

Prenocovanie a dovolenka mimo
primárneho bydliska nie sú povolené
okrem pracovných a iných účelov
uvedených vo výnimkách.

Zábavné podniky sú zatvorené.
Verejné záhrady pri turistických
atrakciách sú otvorené.

Zraniteľné osoby

Bohoslužby

Starostlivosť o deti

Kluby pre mládež
a aktivity

Zatvorené. Okrem: pohrebov, vysielaní
bohoslužieb a individuálnej modlitby.

Registrovaná starostlivosť o deti
a aktivity starostlivosti o deti sú
otvorené, aby umožnili rodičom
pracovať alebo oddychovať. Rodičia
môžu vytvoriť bublinu pre starostlivosť
o dieťa s inou domácnosťou na účely
neformálnej starostlivosti o dieťa,
keď má dieťa 13 alebo menej rokov.

Niektoré služby pre mládež môžu
pokračovať, napríklad individuálna
práca s mládežou a podporné skupiny,
ale väčšina mládežníckych klubov
a skupín bude musieť byť na toto
obdobie prerušená.

Ak máte viac ako 60 rokov alebo ste
klinicky zraniteľní, postupujte obzvlášť
opatrne a dodržiavajte pravidlá
a minimalizujte kontakty s ostatnými.
Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľní,
odporúčame vám ostať čo najviac doma,
okrem prípadov, keď chcete cvičiť vonku
alebo ísť základné zdravotné vyšetrenia.

Ďalšie informácie a podrobné pokyny nájdete
na stránke: gov.uk/coronavirus
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