Vážení rodiče,
pondělí nakonec uplynulo v klidu. Ráda bych Vám všem poděkovala za rozumný přístup
k problému. Velice si cením rodičů, kteří mě přišli osobně informovat o místě svého pobytu
v zahraničí i o svém následném postupu po návratu z dovolené - kontaktování Státního
zdravotnického ústavu, KHS a následném doporučení těchto institucí. Vzájemné informování
je základem dobré spolupráce: „Vážená paní ředitelko, vzhledem k situaci, která se nyní řeší v
ČR, jsme se rozhodli Vás informovat o našem pobytu v zahraničí. Navštívili jsme oblast
Jižního Tyrolska, které je vzdáleno 250 km od inkriminované oblasti (Benátsko, Lombardie,
Milánsko). I přesto jsme však během cesty domů kontaktovali Státní zdravotnický ústav a
dotazovali se, jak máme při návratu postupovat. Při definici oblasti, kde jsme pobývali, nás
ujistili, že naprosto nespadáme mezi rizikové osoby. Totéž nám dnes potvrdila také Krajská
hygienická stanice ve Frýdku - Místku. Neměli jsme tedy důvod ponechat děti v domácí
karanténě.
Děkujeme za Vaše vyjádření k dalšímu postupu.
S pozdravem rodina Švrčkova a Sobkova“
Tito rodiče doporučují k přečtení článek: https://snow.cz/clanek/5976-pozor-koronavirusschovejte-se-pred-nim-do-hor.
Zdá se, že všichni vnímáme situaci obdobně. Nezlehčujeme ji a paniku odmítáme.
Dále připojuji doporučení, které v 16:08 došlo z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
Vážená paní, Vážený pane,
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:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
-386
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 výše 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.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
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 činní v sociálních službách či ve školství)
bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána
pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
Vážená paní, Vážený pane,
Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS
MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
Doporučení pro školská zařízení:
Předání veškerému personálu a žákům.
Doporučení pro ostatní (např. ORP):
Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen
zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad

J. Satinská

