
Thajsko oznamuje lockdown ve 13 provinciích tmavě červené zóny 

 

Aktuální informace o nových omezeních v Thajsku ve spojení s pandemií COVID-19 vyhlašují 

pro 13 provincií stav tzv. tmavě červené zóny. Tato nařízení jsou platná od 20. července 2021 

a nařízení týkající se omezení veřejné dopravy jsou platná od 21. července 2021. 

 

O tomto faktu informoval Thajský výbor pro správu situace COVID-19 (CCSA) 18. července 

2021, a to na základě stále rostoucího počtu nakažených osob v následujících 13 provinciích: 

Ayutthaya, Chachoengsao, Chon Buri , Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, 

Samut Prakan a Samut Sakhon, Narathiwat, Pattani, Songkhla a Yala. 

 

Platná omezení ve 13 provinciích tmavě červené zóny: 

 

Omezení pohybu osob 

Noční zákaz vycházení zůstává stále stejný beze změny, a to mezi 21. a 4. hodinou. V tomto 

čase jsou lidé žádáni, aby zůstali doma. Vycházet můžou pouze v případě potřeby, tj. nákup 

potravin, léků nebo jiných zdravotních potřeb či návštěva lékaře. Veřejná doprava může 

provozovat pouze 50 % míst k sezení a musí dodržovat opatření týkající se dodržování 

sociálního distancování. Více informací na: Interprovincial travel services platné od 21. 

července 2021 https://www.tatnews.org/2021/07/interprovincial-travel-services-adjusted-

from-21-july-2021/ 

 

Omezení a zavírání podniků a služeb 

Restaurace mohou vydávat jídlo pouze s sebou a to do 20.00 hodin. Obchodní domy, nákupní 

centra a jiná komunitní centra mohou mít otevřené pouze supermarkety, lékárny a jiné 

obchody se zdravotnickým zbožím. Očkovací centra mohou mít otevřeno do 20.00 hodin. 

Hotely mohou mít běžnou otevírací dobu, ale nesmějí pořádat žádná hromadná setkání nebo 

jiné semináře. Večerky a trhy mohou být otevřeny do 20:00. 

 

Omezení shromažďování 

Veřejné a soukromé organizace, stejně tak všichni občané, jsou žádáni, aby se vyhnuli 

jakýmkoliv aktivitám, u kterých by mohlo dojít k šíření nákazy. Žádné setkání nesmí 

přesáhnout počet více než 5 osob. Veřejným a soukromým organizacím se doporučuje 
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pořádat školení, semináře a jiné schůzky online. Společnosti vyzývají, aby jejich zaměstnanci 

pracovali z domova, s výjimkou těch, kteří poskytují služby v oblasti zdravotnictví, veřejných 

služeb, dopravy, prevence a zmírňování následků katastrof, zákona a pořádku, a těch, kteří 

mají konkrétní pracovní dobu a je nezbytně nutné, aby se vyskytovaly na pracovišti. 

 

 


