Koronavirus - informace
Doporučení v souvislosti s výskytem KORONAVIRU (COVID-19):
Podrobnější informace k možnosti snížit riziko nákazy, k projevům onemocnění, k zasaženým územím
a k chování v případě zjištění příznaků nemoci najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
České republiky, Státního hygienického ústavu, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze a Ministerstva zahraničních věcí České republiky:
•
•
•
•

Ministerstvo zdravotnictví České republiky: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncovinformace-pro-obcany_18432_1.html
Státní hygienický ústav: http://www.szu.cz/
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: http://www.khsstc.cz/
Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy
_koronavirus.html

Mimořádné opatření 1
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem
informace pro zaměstnavatele a zaměstnance. Více se dočtete na stránkách: tisková zpráva ze dne
2. 3. 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné
doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna,
Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00.
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
•

Okres Příbram

318 622 055

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo
a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně zda byl v době
pobytu v kontaktu s osobami majícími výš uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která
onemocněla COVID - 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem
nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských
střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo
karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci v sociálních službách či ve školství) bude karanténní
opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem
ke konkrétnímu riziku

