Nošení roušky/respirátoru
•je zakázán pohyb a pobyt bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (například některé typy nanoroušek či šátků), splňující všechny
technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například
FFP2, KN95), dále zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle
normy ČSN EN 14683+AC
•nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné ve všech vnitřních
prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, dále na veřejně přístupných
místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území pak na místech, kde jsou
na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2
metry, s výjimkou členů domácnosti.
•respirátor nebo obdobný prostředek je povinný ve vnitřních prostorách prodejen,
provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči,
zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, dále v prostředcích veřejné
dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových
vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti)
•děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory
staveb (tj. například zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v
předchozím odstavci
•zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou
ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud
zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.
•ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na
ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo
studentů
•z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let,
děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově
mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při
práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých
teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími),
soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovce nebo cvičící
osoby. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti
či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

