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MZDRXOí9CZVG

MlMoŘÁotvÉ opArŘeruí
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm, g) zákona
Č, 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něktenich souvisejících zákonů, ve znění
PozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen ,,zákon ě. 258I2OOO Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1

PÍsm, i) a odst. 2 zákona Č. 258/2OOO Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeěí vzniku
a rozŠÍřeníonemocnění COV|D-19 zpŮsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

l.

všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od í0. g.2o2o
nařizuje zákaz návŠtěv PacientŮ v zdravotnických zařizenich, ve ktených se poskytuje
lůžková péěe, s výjimkou:

nezletilých pacientů,

pacientů s omezenou svéprávností,

rodiček,

PacientŮ v hosPicech a dalŠÍch pacientů v terminálním stádiu nevyléčitetného
onemocnění.

Všem zařizenim sociálních stuŽeb (podle § 34 zákona ě. í08/2006 sb., o sociá|ních
sluŽbách) v PobYtové formě a všem odlehčovacím sociátním službám v pobytové
formě se s účinností od 10.3.2o2o nařizuje zákaznávštěv osob, s výjimkou:

nezletilých uživatelů sociálních služeb,
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uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
uŽivatelŮ sociálních sluŽeb v terminá!ním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

ll.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

odůvodnění:

Mimořádné oPatřenÍ..je vYdáno v souvislosti.s nepříznir4ým r4ývojem epidemiologické situacevevýskYtu onemocnění covlD-19 způsobené novým roioňavir", s oznaěením SARS_CoV-2v Evropě.

Vzhledem kaktuálnímu ŠÍření onemocnění covtD-19 na území české republiky, stejně jakona Území větŠinY státŮ Evropské unie a obecně ur"e neiróď.tate, .uci",lE *)|vt|e zamezitdalšímu šíření onemocnění COV|D-1 9.

Toto opatření je jedním z důležitrých předpokladů zamezení šíření onemocnění covlD-,t9zPŮsobeného nouým koronavirem sÁns-bov_z na ú;;;i tJ.xe"'r!přřiiřv" u" vztahuk ohroženým skupinám osob,

NeProdlená realizace 
.to!ot9 oPatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtunakaŽených na ÚzemÍ,České republiky, a prbto onem náuyti r:činnosti tohoto mimořádnéhoopatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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Tisková z raVa středočeský krai

Středočeský kraj - Krajský úřad
Zborovská 1 l 150 21 Praha 5
Email; press@kr-s.cz
www, kr- stredocesky. cz

Na krajském úřadě jednata krajská epidemiotogická komise

Na Krajském Úřadě StředoČeského kraje se dnes v odpoledních hodinách sešla pracovní skupina
Krizové Štábu §tředoČeského kraje složená z krajské epidemiologické komise, aby se seznámila se
závěry BezPeČnostní radY státu. Podle informací ředitelky Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje MUDr, JarmilY RáŽové, Ph.D. je k dnešnímu dni ve Středočeském kraji v karanténě 140 tidí.
"Během víkendu KIIS Posla|a 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři. Z otestovan ých 22 na
koronavirus není ani jeden Pozitivní výsledeko všechny byly negativní. přes víkend bylo pracovnílqy
hygieny posláno na test 38 lidí a u 35 v této chvíli čekají na výsledek,.. upřesnila.

Souěasnou situaci oznaěila MUDr. J. Rážová za nátoénou, nicméně zdůraznila a ocenila, že ve
Středoěeském kraji funguje od Čtvrtka svozová služba. ,,odebrané vzorky se sváží do Vojenské ústřední
nemocnice a Posléze jsou PředávánY Státnímu zdravotnímu ústaw. Máme tento svoz spuštěn pět dnů a
zatímto funguje dobře," sdělila ělenům epidemiologické komise. ocenila také práci odběrových sester a
zďiraznlla,Že je Potřebné, abY nemocnice měly zajištěn dostatek odběroqých testů na virologické vyšetření.
Podle jejích slov také PřlbYváv Počet laboratoří, které mohou provádět testy na koronavirus, a oěekává se,
že jich bude v dohledné době celkem jedenáct.

Hejtmanka a PředsedkYně BezPeěnostní rady Středoěeského kraje Jaroslava pokorná Jermanová dále
zdŮraztila, Že: ,,Středoěeshý kraj vyzvaljiž v minulém týdnu všechny poskytovatele sociální péěe, aby
aPlikovali zákaz návŠtěv a sdělili kraji poěet ochranných prostředků, které mají v tuto chvíli k dispozici,
abY bYla i tato zařízení na případnou akutní situaci připravena.,o Informoval a také,že budou starostům na
izemí Waje zasilénY informace, jak se mají lidé chovat při náwatech z postižených oblastí koronavirem a
jak správně postupovat při kontaktování praktického lékaře a lékařské pohotovostní služby.

APel směrem k veřejnosti měl by být podle ředitelky KHS MI]Dr, Rážové také na to, aby si oběané
uvědomili, Že Po návratu z PostíŽertých oblastí jim v případě porušení domácí karantény hrozí nejenom
možná pokuta, ale zároveň se jim může stát, že budou muset zůstat v oblastech, které budou v zahrantěí
tamní vládou uzaťeny.

Datum: 3, března 2020



Algoritmus č. 3: doporučení pro občany

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům čR a dalším osobám
přijíždějícím z ltálie či z jiných oblastí s vysokým

počtem onemocnění COV!D-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Mínisterstvo zdravotnictví
doPoruČuje cestovatelŮm, kteří pobývali v období od potoviny února 2o2o
vregionech Emitia-Roma8na, Lombardie, Piedmont a Veneto, či vjiných
oblastech s vYsokým PoČtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby
v následujících 14 dnech Po opuštění daného regionu stedovali svůj zdravotní
stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění
(PředevŠÍm horeČka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krátdenně si měřili
tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionŮ peČlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě
výskYtu výŠe uvedených Příznaků respiraěního onemocnění zůstdňte doma,
omezte kontakt s ostatními osobdmi a telefonicky kontdktujte telefonní linku
772, oPerátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně
PřísluŠné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění
vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem
a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.


