POSTUP PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
K REALIZACI krizových opatření vlády v oblasti uzavírání manželství

od 17.05.2021
PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě v počtu do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách. Do tohoto
počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se
obřadu v zákonem stanovených případech.
2. Ověřování totožnosti – do 30 osob
V průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat
dvoumetrové rozestupy, matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh
obřadu) od svatebčanů tento odstup, kdy je to možné, dodržují. Dočasná porušení
odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.
3. Hygienická opatření – do 30 osob
Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, neznamená to
však zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit. V
případech střídání většího počtu svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou
je jejich nošení doporučeno.
V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních
prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost
stanovený ochranný prostředek nosit (např. v budově úřadu).
Městský úřad Blatná zajišťuje další potřebná hygienická opatření v souvislosti
s konáním sňatečného obřadu, tj. časté a důkladné větrání vnitřních prostor, kde se
obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor. Ve vnitřních prostorách, kde se
svatby konají, budou k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky pro
dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která
se v průběhu obřadu bude podepisovat, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na
němž bude docházet k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité
při obřadu, budou po každém obřadu vydezinfikovány. Matrikářka při obřadu a všech
úkonech s ním spojených nosí gumové rukavice, které se po každém obřadu buď
vyhodí (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikují. Písemná dokumentace se
dezinfikovat nebude.
4. Obřady ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 a 50 osobami,
je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:
a)
absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)

absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)

byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d)

prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby
účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

Podání ruky ke gratulaci od oddávajícího – nebude realizováno, gratulace
proběhne ústně.
Slavnostní přípitek – nebude realizován.

