Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
situace ve věci šíření koronaviru se mění. Do včerejšího dne byla rizikovou oblastí pouze Čína.
Nyní je riziková oblast definována takto:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek.
Osoby, které přicestují z rizikových oblastí, by měly kontaktovat naši stanici – následně jim
vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jiné dle konkrétních okolností) karanténě.
Pokud se u těchto osob objeví horečka, kašel či dušnost – musí IHNED volat Kliniku infekčních
nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
V příloze zasílám aktualizovaný materiál – Co dělat – Coronavirus 25.2.2020.pdf včetně kontaktů.
Prosíme o zveřejnění a rozšíření po Vaší linii.
Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz i
Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz
Tuto informaci rozesíláme stejnými cestami, jako informaci první z 29.1.2020. Nicméně lze uvažovat,
že rizikové oblasti se budou rozšiřovat a my nebudeme schopni s každou aktualizací znovu všechny emaily rozesílat.
Proto nadále odkazujeme na naše webové stránky (www.khshk.cz), kde budeme udržovat
aktuální SEZNAM RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit.
S pozdravem
Ivan Kučera
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
tel.: 495 058 526
mobil: 603 260 418
From: Žaneta Morávková <zaneta.moravkova@khshk.cz>
Sent: Thursday, January 30, 2020 2:31 PM
Subject: Koronavirus - informace 29.1.2020
Importance: High
Vážená paní ředitelko vážený pane řediteli,
zasílám Vám současné aktuální informace ve věci rizika šíření Koronaviru.
Zásadní a nové je v tomto okamžiku vlastně první regulační opatření (mimo letiště) pro osoby
- které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí (Čína) a NEMAJÍ zdravotní obtíže, aby se kontaktovaly
s naší Krajskou hygienickou stanicí (telefon v denní době 495 058 111 nebo e-mail:
khshk@khshk.cz ) – následně se s nimi spojí epidemiolog a dle zjištěných informací této osobě
případně vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jinak dlouhé dle konkrétních okolností) karanténě.
- které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a MAJÍ zdravotní obtíže, aby IHNED kontaktovaly
Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30
hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310.
V této věci prosíme o případné použití a zveřejnění celostátně platného letáku „Priloha Co delat
Coronavir.pdf“ (s doplněnými kontakty pro náš kraj) po Vaší linii.
Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé
konkrétní dotazy Vám mohu jednoznačně doporučit sledovat web ministerstva zdravotnictví

(www.mzcr.cz). Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o čínském koronaviru.
Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.
Pokud shrnu současné základní informace:
V Číně probíhá epidemie velikého rozsahu. Není jasné, jak se tam dále bude vyvíjet, které oblasti se
během krátké doby mohou stát dalšími ohnisky nákazy. Kdo tam vycestuje, může se nadít prakticky
čehokoliv (nákazy, omezení možnosti vrátit se,…). Nelze vyloučit, že může dojít i ke vzniku epidemií i
v dalších státech.
Virus se přenáší kapénkami a sekrety jak vzduchem, tak kontaktem a následným přenesením na
sliznice zejména rukama (jako virus chřipky). Provizorní ochranou je rouška, nicméně viry jsou částice
velikosti nanometrů, takže skutečně účinnou ochranou je až respirátor s úrovní ochrany FFP3.
Zásadní je důkladná hygiena rukou s použitím alespoň alkoholových desinfekčních přípravků, nejlépe
přípravků s virucidním účinkem (uvedeno na etiketě).
Inkubační doba je 1 – 14 dnů. Znamená to, že nakažený člověk až 14 dnů netuší, že je infikovaný! Zda
v této inkubační době již může nakazit ostatní, není v této chvíli zcela jasné. Informace jsou rozdílné.
Aby tedy byla jistota, že osoba, která přijela z rizikových oblastí, není infekční, tak musí být 14 dní
v karanténě.
Pokud se u někoho objeví horečka, respirační obtíže a v době 2 týdnů přicestoval z Číny, nebo byl
v kontaktu s takovými osobami, je třeba, aby se IHNED spojil přímo s Kliniku infekčních onemocnění
Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
V této chvíli jedinou centrální regulací je výše uvedená karanténa pro osoby přijíždějící z rizikových
oblastí. Jiné rozhodování jednotlivců i organizací není dotčeno žádnými příkazy ani zákazy. Nicméně
na základě známých informací je třeba dobře zvažovat jednotlivé kroky a postupy, aby se možné
riziko minimalizovalo.
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit.
S pozdravem
Ivan Kučera
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
tel.: 495 058 526
mobil: 603 260 418

