
Актуальна інформація про заходи під час надзвичайного стану 

Відповідно до ст. 5 і 6 конституційного Закону №110/1998 Зб. «Про 

безпеку Чеської Республіки» уряд оголосив надзвичайний стан на 

території Чеської Республіки у зв’язку з загрозою для здоров’я громадян 

через доведені випадки коронавірусу (який позначають як SARS CoV-2), 

починаючи з 14.00 12 березня 2020 року на період 30-ти днів. 

 

Обмеження пересування  

➢ Заборонено вільне пересування осіб по всій території Чеської 

Республіки, крім випадків: 

• подорожей на роботу, місця виконання підприємницької чи іншої 

професійної діяльності, 

• необхідних подорожей до близьких людей та родичів,  

• подорожей, необхідних для задоволення базових життєвих потреб 

(наприклад, купівля продуктів харчування, ліків чи інших товарів для 

здоров’я, товарів для гігієни, косметики, побутової хімії, кормів чи 

інших товарів для тварин), включаючи потреби близьких людей чи 

родичів, забезпечення догляду за дітьми, забезпечення догляду за 

тваринами, користування необхідними послугами пошти чи 

фінансовими послугами, поповнення пального,  

• подорожей, необхідних для задоволення потреб чи надання послуг 

іншій людині (наприклад, волонтерство, сусідська допомога), 

• подорожей до медичних закладів чи закладів соціальних служб, 

враховуючи необхідний супровід близьких чи рідних, а також до 

ветеринарних закладів, 

• подорожей з метою вирішення невідкладних питань, пов’язаних із 

державними установами, включаючи забезпечення необхідного 

супроводу близьких чи рідних,  

• виконання професійної діяльності чи діяльності, що служить для 

забезпечення безпеки, внутрішнього порядку, вирішення кризових 

ситуацій, охорони здоров’я, надання медичної чи соціальної 

допомоги, включаючи волонтерську діяльність, індивідуальні духовні 

послуги, водіння громадського транспорту та іншу роботу в 



інфраструктурі чи сфері послугах для громадян, включаючи доставку, 

послуги розвезення, ветеринарну допомогу,  

• перебування на природі та в парках, 

• шляху назад до місця проживання, 

• участі в похоронах.  

 

➢ Осіб, що перебувають на території Чехії, стосується обов’язок 

• обмежити пересування в громадських місцях до мінімально 

необхідного періоду, та перебувати на місці свого проживання за 

винятком випадків, перелічених вище, 

• обмежити контакти з іншими особами на міру необхідності.  

➢ З метою охорони громадського здоров’я Міністерство охорони 

здоров’я зобов’язує перебувати в громадському просторі 

щонайбільше в кількості двох осіб, за винятком членів 

домогосподарства, випадків виконання професійної діяльності, 

підприємництва або участі в похороні.  

➢ Всім особам заборонено пересуватися та перебувати на всіх місцях, 

крім місця проживання, без засобів захисту дихальних шляхів (ніс, 

рот). 

• Як засіб захисту можна використати респіратор, маску, хустину, шарф 

чи інші засоби, які захищають від поширення крапельної інфекції.  

➢ Виняток з постанови уряду № 198 від 12 березня 2020 року та №203 

від 12 березня 2020 року для працівників митниці на кордоні з 

Австрією та Федеративною Республікою Німеччина стосується тільки 

осіб, які виїжджають на період, довший, ніж 21 календарний день; 

безпосередньо після повернення до Чеської Республіки треба 

повідомити про цей факт телефоном чи іншим дистанційним 

способом своїй зареєстрованій установі, що надає медичні послуги, 

щоб стосовно осіб, вказаних в пункті 1, вони ухвалили рішення про 

призначення їм карантину на 14 днів.  

 

 

 

 

 



Заходи стосовно подорожей за кордон та повернення з-за кордону 

• Зупинено прийом заяв на візи, дозволи на довгострокове перехідне 

проживання та посвідки на постійне проживання у відповідних 

устновах Чеської Республіки за винятком осіб, чиє перебування 

становить інтерес для Чеської Республіки.  

• Призупинено розгляд заяв на короткострокові візи, про видачу яких  

досі не ухвалили рішення, за винятком осіб, чиє перебування 

становить інтерес для Чеської Республіки.  

• Було призупинено розгляд на дозвіл на перебування понад 90 днів, 

поданих до відповідних установ.   

• Заборонено в’їзд на територію Чеської Республіки всіх іноземців за 

винятком іноземців, які мають дозвіл на довгострокове перехідне 

проживання понад 90 днів або посвідку на постійне проживання в 

ЧР, та за винятком іноземців, в’їзд яких становить інтерес для ЧР. 

• Громадянам ЧР та іноземцям з посвідкою на постійне проживання чи 

дозволом на довгострокове перехідне проживання понад 90 днів 

заборонено виїжджати з ЧР за винятком осіб, яким надано виняток.  

• Переходити кордон в рамках  транскордонних контактів дозволено 

тільки особам, які можуть довести, що працюють на відстані до 100 

км по прямій лінії від державного кордону.   

• Всі громадяни ЧР та іноземці, що мають посвідку на постійне 

проживання або дозвіл на довгострокове перехідне проживання 

понад 90 днів на території ЧР, окрім винятків, що їх надає МВС, 

повертаючись із перебування в зонах ризику, зобов’язані 

повідомити про цей факт телефоном чи по-іншому дистанційно 

своєму практичному лікареві або лікареві для дітей та підлітків та 

провести 14 днів у карантині.  

• Водії вантажівок та автобусів, екіпажі пасажирських літаків, 

машиністи потягів, екіпажі залізничних рухомих складів та  та колісні 

вантажники, капітани кораблів, члени екіпажів суден та екіпажі 

машин, що опікуються комунікаціями, котрі перетинають області 

ризику або забезпечують перевезення, для яких чинний виняток з 

розпорядження про обов’язковий карантин, уряд рекомендує 



поводитися в зонах ризику з максимальною обережністю та на 

мінімум обмежити контакти з місцевим персоналом.  

 

Заходи щодо заборони культурних, спортивних та інших подій та роботи 

закладів роздрібної торгівлі  

➢ Заборонено проводити заходи для широкого загалу; до 

відкликання надзвичайного стану заборонено театральні, музичні, 

фільмові та інші мистецькі події, спортивні, культурні, релігійні 

заходи, заходи громадських організацій, танцювальні, традиційні та 

інші схожі заходи та інші зібрання, виставки, святкування, 

паломництва, покази, куштування, ярмарки, освітні заходи, як 

публічно, так і приватно з участю більш ніж 30 осіб одночасно.  

➢ Заборонено перебування публіки в закладах, що надають деякі 

послуги: в тренажерних залах, аквапарках, соляріях, саунах та інших 

велнес-закладах, в музичних та громадських клубах, розважальних 

закладах, публічних бібліотеках, галереях, басейнах та туристичних 

інформаційних центрах. 

➢ Заборонена роздрібна торгівля на базарах, ринках. 

➢ Заборонена роздрібна торгівля та торгівля послугами в закладах, за 

винятком тих, що забезпечують: 

• продаж продуктів харчування, 

• продаж пального, 

• продаж товарів для гігієни, косметики, побутової хімії, 

• аптеки та місця для видачі медичних засобів, 

• продаж малих домашніх тварин, 

• продаж кормів та інших товарів для тварин, 

• продаж окулярів, контактних лінз та пов’язаних товарів, 

• продаж газет та журналів,  

• продаж тютюнових виробів, 

• послуги пралень та хімчисток,  

• продаж через інтернет та іншими дистанційними способами 

дозволено, при чому товари та послуги переважно продаються чи 

надаються в цьому закладі, 



• ремонт транспортних засобів, якщо на місці ремонту не перебуває 

одночасно більш як 30 осіб, 

• евакуація та ліквідація несправності транспортних засобів на 

наземних комунікаціях,  

• продаж запасних деталей для транспортних засобів та виробничого 

обладнання,  

• заклади, де можна отримати товари та посилки від третьої сторони, 

• продаж товарів для саду та городу, включаючи насіння та розсаду,  

• продаж квитків на транспорт на касі, 

• санаторії, якщо в них надаються тільки санаторні послуги, що 

оплачуються хоча б частково з громадського медичного страхування,  

• робота поховальних бюро, 

• магазини квітів та рослин, 

• будівнитво та ліквідація будівництва, проектувальна діяльність під 

час будівництва, геологічна робота, геодезія,тестування, виміри та 

аналізи під час будівництва, 

• видача та продаж лікарських засобів, 

• продаж текстильного матеріалу та предметів особистого вжитку з 

тканин,   

• обслуговування обчислювальної та телекомунікаційної техніки, 

аудіо- та відеоприймачів, побутової техніки,  приствоїв та інших 

виробів для домашнього господарства,  

• посередництво у сфері нерухомості та консультативна діяльність 

бухгалтерів, ведення бухгалтерії, ведення бухгалтерії податків.  

➢ Заборонено перебувати в закладах служб харчування, за винятком 

закладів, не призначених для широкого загалу (наприклад, їдальні 

для працівників, для медиків та працівників соціальних служб, у 

місцях позбавлення волі);  

➢ Ця заборона не стосується продажу поза закладом служби 

харчування (наприклад, заклад швидкого харчування з віконцем для 

видачі товарів або продаж їжі з собою без входу до закладу), що 

може відбуватися без обмеження в часі; 

➢ Заборонено діяльність закладів харчування, розміщених в торгових 

центрах з площею продажу понад 5000 м2. 



➢ Заборонено роботу казино та гральних автоматів відповідно до 

Закону №186/2016 Зб. «Про азартні ігри» в чинній редакції. 

➢ Заборонено продаж послуг з поселення, за винятком осіб, що 

надають житло в гуртожитках, в освітніх житлових закладах, послуг з 

надання помешкання іноземцям до виїзду з території ЧР та 

іноземцям з дозволом на роботу на території ЧР. 

➢ Заборонено роботу автошкіл, служб таксі, за винятком служб таксі, 

що розвозять продукти харчування, та осіб з ліцензією водія служби 

таксі, самообслуговувальних пралень та хімчисток. 

➢ Заборонено присутність публіки в магазинах будівельних 

матеріалів, виробів та матеріалів для хобі. 

➢ Заборонено присутність публіки в спортивних закладах з місцем 

для спорту в приміщенні чи надворі. 

➢ Протягом надзвичайного стану працівники, чиї трудові відносини 

виникли після його оголошення, можуть замінити деякі документи 

на письмову заяву-зобов’язання  (медичне посвідчення, медична 

оцінка роботоздатності).  

➢ Продаж незапакованих борошняних виробів дозволено тільки за 

виконання таких умов:  

• у місці видачі виробів не сворюється скупчення людей, 

• місце продажу забезпечено засобами особистої гігієни.  

➢ Призупинено продаж проїзних документів провідниками в потягах 

залізничної компанії „České drahy“, пасажирів просять купувати 

електронні квитки, якщо це неможливо, пасажира доставлять і без 

проїзного документа; 

➢ Заборонено присутність всіх осіб у закладах роздрібної торгівлі 

продуктів харчування, товарів для гігієнти, косметики та побутової 

хімії з площею понад 500 м2 в час між 8.00 та 10.00, за винятком 

осіб, старших 65 років, та їх необхідного супроводу, власників 

посвідчення ZTP/P (супровід осіб з тяжкою інвалідністю), старших 

50 років, та їх необхідного супроводу, та власників і працівників 

магазину чи осіб у схожих відносинах.  

➢ Підприємці, які мають заклад роздрібної торгівлі продуктів  

харчування, товарів для гігієнти, косметики та побутової хімії з 

площею менш ніж 500 м2, зобов’язані під час продажу віддавати 



перевагу особам, старшим 65 років, власникам посвідчення ZTP/P, 

старшим 50 років.   

➢ Всім власникам закладів роздрібної торгівлі рекомендуєтсья 

дезинфікувати кошики та візки після кожного використання, а також 

ручки дверей хоча б раз за годину.  

 

Обмеження в роботі державних установ  

➢ Органи державної влади та державні установи зобов’язуються на 

своїх робочих місцях запровадити обмежений режим роботи, що 

випливає з потреб надзвичайного стану і полягає в тому, що: 

• обмежуються роботи, державні послуги на ті дії, виконання яких 

повинно неперервно проводитись за будь-яких обставин, зокрема, 

забезпечення громадського управління та його служб у мінімально 

необхідному обсязі та виконання завдань уряду ЧР, спрямованих на 

досягнення цілей надзвичайного стану; інші справи виконуються в 

обсязі, який не суперечить зазначеним нижче заходам, потрібним 

для охорони здоров’я державних службовців, працівників та інших 

офіційних осіб (далі лише «службовці»); 

• обмежуються особисті контакти службовців з адресатами послуг та 

іншими особами-не працівниками (далі тільки 

«клієнти/громадськість») до мінімально необхідної міри; 

• обмежуються робочі години державних установ на понеділок і 

середу з максимальною тривалістю прийомного часу – 3 години на 

день; про зміну розкладу установи відповідним способом 

інформують людей та оприлюднюють розклад роботи на своїх 

офіційних дошках оголошень; 

• забезпечення діяльності окремих підрозділів державних органів 

завжди обмежено найнижчою можливою кількістю службовців, що 

перебувають на робочому місці, що її потрібно зберегти для 

діяльності органу;  

• треба подбати про те, щоб у випадку карантину окремих службовців 

це не загрожувало роботі всього органу (наприклад, чергування 

окремих груп службовців, дистанційна робота).  

➢ Обмеження контактів відбудеться таким чином:  



• обмежуються чи призупиняються дії, що не відповідають пункту l/1 

цієї постанови, якщо їх виконання суперечить заходам з охорони 

здоров’я службовців;  

• заміна особистого контакту на письмовий, електронний, телефонний 

в усіх випадках, коли це можливо, враховуючи контакти з іншими 

працівниками;  

• прийом будь-яких документів від клієнтів/громадськості 

відбувається тільки через реєстратуру, якщо така є; завжди, коли це 

можливо, віддавайте перевагу електронній комунікації;  

• якщо контактуєте з працівниками інших органів та інституцій, 

уникайте прямого контакту, наради проводяться з підвищеними 

заходами гігієни;  

• вказані вище заходи в разі потреби використовуються і для 

внутрішньої комунікації між працівниками одного органу.  

 

Заходи у сфері транспорту  

➢  Усім перевізникам у сфері міжнародного транспортування з 

транспортними засобами для 9 і більше осіб, перевізникам 

міжнародних залізничних пасажирських перевезень та для 

перевізникам водного транспорту заборонено перевозити 

пасажирів через кордони ЧР.    

➢ В рамках авіаційного перевезення пасажирів, при якому 

перетинається кордон ЧР, перевізникам заборонено користуватися 

будь-якими іншими аеропортами, крім міжнародного аеропорту 

імені Вацлава Гавела в Празі (Рузині) (це не стосується повернення 

громадян Чехії та інозмеців з посвідкою на постійне проживання чи 

перехідним проживанням понад 90 днів з ЧР чи до ЧР, перевезення 

порожніх автобусів, порожніх поїздів та порожніх суден без 

пасажирів, що повертаються до ЧР назад або назад кудись поза ЧР)  

➢ Заборонено пересування вантажівок понад 7,5 тонн на чеських 

автодорогах та автобанах в неділю та державні свята.  

 

 



Заходи в соціальній сфері  

➢ Накладається робочий обов’язок на студентів денної форми 

навчання вищих професійних училищ та вищих навчальних закладів у 

сферах навчання, таких як соціальна робота та соціальна педагогіка, 

соціальна педагогіка, соціальна та гуманітарна робота, соціальна 

робота, соціально-правнича діяльність, доброчинна та соціальна 

діяльність, або студентів програм, спрямованих на соціальну роботу, 

соціальну політику, соціальну педагогіку, соціальну турботу, 

соціальні патології, право чи спеціальну педагогіку з метою 

забезпечити надання допомоги в соціальних службах.  

➢ Конкретні обов’язки уряд буде накладати у співпраці з міськими 

головами та мером Праги;  

➢ Призупиняється діяльність соціальних служб, які мають денні 

стаціонари; у випадках необхідності та найменшою необхідною 

мірою соцслужба мусить забезпечити клієнтам відповідні соціальні 

послуги у співпраці з місцевими адміністраціями.  

➢ Особам, яким надаються соціальні послуги, на час надзвичайного 

стану заборонено виходити за об’єкт чи територію, на якій 

реальізуються ці послуги (тобто будинки для осіб з інвалідністю, 

будинки для літніх, будинки з особливим режимом).  

➢ Призупинено на час надзвичайного стану послуги центрів, що 

надають їх відповідно до Закону «Про соціальні служби» (центри 

денних послуг,  тижневі стаціонари,   доступні (low threshold) 

програми для дітей та молоді,   служби соціальної активності для 

родин з дітьми, служби соціальної активності для літніх людей та 

людей з інвалідністю, соціальні терапевтичні майстерні);  

➢ Призупиняється надання соціальних послуг на основі контракту з 

користувачем відповідно до Закону № 108/2006 Зб. «Про соціальні 

служби», водночас призупиняється надання послуг в режимі 

індивідуального планування на час надзвичайного стану.  

➢ Усім, хто надає медичні послуги у сфері реабілітаційного 

стаціонарного лікування, заборонено приймати нових пацієнтів з 

метою надавати таке лікування.  



➢ Особам, старшим 70 років, рекомендується не виходити з домівок 

протягом надзвичайного стану, за винятком відвідування медичного 

закладу, щоб отримати невідкладну медичну допомогу.  

• В режимі надзвичайної легіслативної ситуації уряд підготував проект 

надзвичайного закону, що на час надзвичайного стану вносить зміни 

до Закону «Про страхування в разі хвороб», так, що  

• продовжує термін виплати коштів з догляду за дітьми на час 

тривання надзвичайних заходів уряду щодо заборони      

відвідування шкіл учнями; 

• змінює максимальну вікову межу для визнання права на кошти  з 

догляду за дітьми таким чином, що воно буде тепер стосуватися 

дітей, молодших 13 років; 

• розширює виплату коштів з догляду за дітьми і на догляд за 

людьми з інвалідністю у спільному домогосподарстві, без 

обмеження на вік, якщо було закрито призначену для догляду за 

ними установу; 

• при цьому кошти можуть бути компенсовані пізніше.   

 

Заходи у сфері охорони здоров’я  

➢ Усім працівникам сфери охорони здоров’я заборонено виходити у 

відпустку на час надзвичайного стану, за винятком осіб, яких 

зобов’язано дотримуватися карантину. 

➢ Накладається робочий обов’язок на учнів та студентів п’ятих та 

шостих курсів денної форми навчання загальної медицини медичних 

факультетів громадських вишів, а також останніх курсів денної чи 

очної форми навчання навчальних програм чи спеціальностей, де 

готуються до професійної діяльності медсестри загального профілю, 

медсестри з педіатрії,   працівника швидкої допомоги, асистенти 

охорони та підтримки громадського здоров’я та практичні 

медсестри.   

➢ Обмежено планові операції до тих, які не можна відкласти, щоб 

мати максимальну кількість виділених місць для можливих пацієнтів 

з COVID-19. 

➢ Не вимагається проводити регулярні огляди працівників.  



➢ Заборонена дистрибуція ліків у зв’язку з епідемією коронавірусу 

SARS-CoV-2, заборонено всі зареєстровані лікарські засоби, які 

призначені для ринку на території ЧР, вивозити до країн-членів ЄС 

чи за межі ЄС.  

➢ Всім лікарям (за винятком тих, яким цей виняток виділить 

Мінохорони здоров’я), заборонено  призначати лікарський засіб 

Plaquenil.  

➢ Міністерство охорони здоров’я та Міністерство внутрішніх справ 

закуповують засоби захисту та інше обладнання, потрібне для 

профілактики епідемії в інтересах суспільсьва. Ці міністерства мають 

право купувати ці засоби для їх дистрибуції між державними, 

недержавними суб’єктами та громадянами.  

➢ У всіх медичних закладах стаціонарного лікування, у всіх установах 

соціальних служб, де користувачі проживають, у всіх службах 

допомоги людям, що тривало опікуються особою з інвалідністю, де 

клієнти проживають, забороняється відвідування пацієнтів та 

клієнтів, окрім: 

• відвідування неповнолітніх пацієнтів та неповнолітніх користувачів 

соціальними службами; 

• пацієнтів та користувачів соціальними службами, які мають 

обмежену дієздатність; 

• пацієнтів у хоспісах та інших пацієнтів чи користувачів соціальних 

служб у термінальній стадії невиліковної хвороби.  

➢ Усім медичним закладам, що надають санаторне відновне лікування, 

забороняється приймати нових пацієнтів з метою надавати їм 

санаторні послуги та послуги відновного лікування.  

➢ Всі установи невідкладної медичної допомоги в стаціонарах у ЧР 

повинні виділити ліжка для пацієнтів з хворобою COVID-19, 

включаючи забезпечення необхідного персоналу та забезпечення 

відповідних заходів безпеки.  

 

 

 



Заходи у сфері шкільництва та освітніх заходів  

➢ Заборонена особиста присутність учнів під час початкової, середньої 

та вищої професійної освіти  у школах та освітніх закладах, де є 

групова форма навчання, на екзаменах під час навчання у виші та на 

заходах, які проводять такі заклади  (особиста присутність на 

клінічному та практичному навчанні та практиці студентів 

дозволена).  

➢ Заборонено особисту присутність учнів  при навчанні мистецтвам у  

середній школі мистецького профілю та при вивченні іноземних 

мов на курсах іноземних мов з правом державного екзамена з мов, 

та на заходах, які проводять ці курси.  

➢ Заборонена особиста присутність осіб на навчанні на однорічних 

курсах іноземних мов з денною формою навчання в установах, 

записаних до переліку освітніх інституцій, що надають однорічні 

курси іноземних мов з денною формою навчання відповідно до 

Закону «Про державну соціальну підтримку».   

➢ Заборонена особиста присутність дітей, учнів, студентів та інших 

учасників на навчанні за інтересами в шкільних установах для 

навчання за інтересами, на змаганнях, показах, організованих для 

дітей, учнів та студентів шкіл і шкільних установ.  

➢ Уряд зобов’язав гейтманів країв та мера Праги у разі потреби 

організувати освітню установу, яка буде піклуватися про дітей віком 

від 3 до 10 років, чиї законні представники працюють у органах 

безпеки (поліція, пожежники, митники, пенітенціарна служба, та 

керівні органи для цього блоку),   у поліції міста, надають медичні 

послуги, працюють в органах охорони здоров’я та відповідних 

органах збройних сил, або забезпечити опіку над дітьми у певній 

визначеній школі або освітньому закладі, що її будуть здійснювати  

педагогічні чи непедагогічні працівники, працівники місцевої 

адміністрації, які займаються соціальною роботою, працівники краю, 

які в крайських адміністраціях виконують соціальну роботу та 

організації, що надають соціальні послуги, при чому в кожній групі не 

може бути більш ніж 15 дітей.  

 



Заходи у сфері забезпечення безпеки 

➢ Працівникам органів безпеки заборонено виконувати іншу роботу 

для заробітку, яку вони виконують відповідно до Закону «Про 

трудові відносини  працівників органів безпеки».  

 

Заходи у пенітенціарній сфері  

➢ Заборонено відвідування обвинувачених у слідчих ізоляторах, 

засуджених до відбуття покарання у в’язницях чи вихованців в 

інших закладах пенітенціарної системи.  

 

Включення коронавірусу до переліку інфекційних (заразних) хвороб   

➢ Уряд ухвалив новелу до розпорядження уряду, за яким для потреб 

кримінального кодексу визначено, що вважати заразними  

хворобами людей, заразними хворобами тварин, заразними 

хворобами рослин та шкідниками технічних культур; до переліку 

заразних хвороб людей новела внесить коронавірус SARS-CoV-2.  

➢ Це означає, що навмисне поширення нового коронавірусу буде 

відтепер кваліфікуватися як злочин.  

 

 


