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Doporučení Ministerstva zdravotnictví
a Minister§tva práce a sociálních věcí

Vzhledem k aktuá!ní epidem iologické situaci Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo práce a sociátních věcí doporučují

občanům ČR a aatším osobám přijíždějícím z ltátie čiz jiných oblastí s vysokýmpočtem onemocnění covlD-19 vyvolaných novým koronavirem,

abY v následujících 14 dnech po opuštění oblasti s vysokým počtem onemocněníCOVID-19 zváŽili PříPadnou návštěvu svých příbuznýcň a dalších osob, které jsou
hosPitalizovánY ve zdravotnických zařízení či pobývají i zařízeních poskytujících sociálnísluŽbY (naPř, léČebnY dlouhodobě nemocných, domovy pro osoby se zdravotnímpostižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení,
azylové domy, zařízení následné péěe).

Toto doporučení se vydává s cílem omezení dalšího rozšíření nemoci covlD-19,

Důsledně prosím dodžujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem
a vodou, PouŽÍvejte dezinÍekČníprostředky s plně virucijním (usmrcujícím viry) účinkem.
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VáŽené Paní starostkY, Primátorky, páni starostové, primátoři, statutární zástupci měst a obcí,

dovoluji si se na vás obrátit jako krajská radní středočeského kraje pro oblast sociálních věcí, do jejíž kompetencesPadají také PřísPěVkové organizace Poskytujícíslužby domovů pro seniory. V souvislosti s rizikem nákazy novéhovirového onemocněníoznačovaného covlD - 19 (chcete-li koronavir) středočeský kraj vydal na základě rozhodnutíBezpečnostní rady středočeského kraje doporučení zákazu návštěv v domovech pro seniory, resp. jejichmaximálního možného omezení.

Z dosavadních dostuPných dat, která vYPlýv ají ze známého vývoje onemocnění koronavirem, jsou právě seniořinejrizikovějŠÍ skuPinou lidí, Právě u nich je zastoupeno nejvyšší |rocento úmrtí. Z toho důvodu jsme se rozhodliz Preventivních dŮvodŮ obYvatele domovŮ chránit, a vyplývá z ioho i naše výše uvedené jednoznačné doporučení.

Chtěla bYch Vás v této souvislosti poŽádat o podobný postup u sociálních zařízení,která spadají do kompetenceVaŠich obcí a měst, Jsem si vědoma, že existují situace, kdy je pro psychiku pacienta nezbytný kontakt s příbuznými,nicméně v ostatních případech vás vyzývám k tomu, abyste nasleaovati kraj a rovněž se připojili k doporučen í zákazunávštěv ve zmíněném typu sociátních zařízení.

Děkuji za pochopení. S úctou
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