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Ve Zlíně, clne 17. srpna 2020

Vyřizuje:

MUDr. Jana E, Hošková, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz
JUDr. Martin Hába, le|.577 006 748, e-mail: martin.haba@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlínéě. a2a20
Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje se sídlem ve Zlíně (dále jen ,,KHS ZK") jako správní orgán
věcně příslušnýpodle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 25812000 Sb,, o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o ochraně veřejného zdraví") a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví,
nařizujepodle§69odst. 1písm.i)aodst.2vespojenís§85odst. 1a3zákonaoochraněveřejného
zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šířeníepidenrie COV|D-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2:

S účinnostiode dne 19. 8. 2020 od 00:00 hod. do odvoláni, se na územi celého Zlínského kraje
nařizuje:

1,zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředkú dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šířeni kapének ve
všech zdravotnických zařizenich ambulantní a jednodenní péče,v lékárnách a ve výdejnách
zdravotnických prostředků.
2.zákaz podle bodu

1.

se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivni poruchou, či závažnou alteraci duševního stavu,

mentální schopnostiěi aktuální duševnístav neumožňujídodĚováni tohoto zákazu.

jejichž

odůvodnění:
Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdravi mimořádnými opaiřeními při epidemii
nebo nebezpečíjejíhovzniku jsou zákaz nebo nařízení dalšíurčitó činnosti k likvidaci epidemie nebo
nebezpečíjejího vzniku,

Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí
v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončenípříslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel
zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie Českérepubliky. Místní
příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídímístem výskytu infekčníhoonemocnění. Odvolání
proti rozhodnutí příslušnéhoorgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.Osoby jsou
povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Č.1.: XHSZL 21B05l2a2O, str.2

Podle § 85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí
jelího vzniku a dáie mimořádná opatření k ochraně zdraví íyzických osob při výskytu nebezpečných
a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušeníjakosti podezřelých vod, při
živeiních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončenívčetně uvolnění výrobkŮ na trh
nebo clo
oběhu |ze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem
kralskó hygienickó stanice.

Podle § 85 odst. 3zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se oznaČují
názvem nařízeni krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno.
Vyhlášení se provede iak, že se nařízení vyvěsí na úřednídesce krajské hygienické stanice na dobu
nejméně 15 dnů, Dnem vyhlášeníje první den jeho vyvěšení na úřednídesce krajské hygienickó
stanice. Tento způsob vyhlášeníje podmínkou platnosti nařízeníkrajské hygienické stanice. Nařízení
nabývá účinnostipatnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,pokud v něm neni stanoveno
jinak.

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen, Při epidemii infekČního
onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje
hodnot vyšších,než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již
k epidemickému šíření(tzv, epidemický práh) jsou různéa lišíse podle nemoci, U některých nemocí
hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli,
je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případůnemoci. Rychlost šířenínemoci v populaci
je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi
nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským
šířením.Nejvyššínemocnosti v populaci je dosahováno při šířenírespiráční cestou, pomocí kapének
obsahujících infekčníagens, kteró se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání
a kýchání, Každá epidemie infekčníhoonemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří
základních článků:zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.
V souvislosti s probíhajícípandemií COV|D-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejich bezprostřednich
dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdů|ežitějšínástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii
a zastavit její nekontrolovate|né šíření,je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj
nákazy lze izolovat a léčit,cestu přenosu přerušit a vnímavéhojedince chránit například karanténními
opaiřeními či očkováním, které v souvis|osti s pandemií COV|D-19 však není k dispozici.

Přiepidemickém šířeníinfekčního onemocněníhrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde
k nekontrolovatelnému šířeníinfekce v populaci s možnostívyčerpání kapacit zdravotnického systému
k možnostem izolace a léčbyse zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečnépatří
paralelní šíření,kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k
masivnímu šířeníinfekce v populaci.
Mezi klíčováopatření patří možnost účinnéhopřerušení šířenínákazy mezijednotlivci a v celé popu|aci
(např. používáníochranných prostředků). KHS ZK eviduje ke dni vydánítohoto mimořádného opatření

v souvislosti s probíhajícípandemií onemocnění COV|D-19 nárůst počtu osob žijícíchna Území
Zlínskéhokraje, u nichž došlo k prokázání onemocnění COV|D-19 vedoucí ke zhorŠování
epidemiologickó situace ve Zlínskóm kraji.

KHs ZK eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnických zařízeních. Mezi klíčováopatření, jejichŽ cílem
je zabránit nekontrolovatelnému šířeníonemocnění, patří používáníochranných prostředkŮ dýchacích
cest. Tyto mají zabránit šířenínákazy respiračnícestou,pomocí kapének obsahujících infekČníagens,
které se dostávají do okolí nemocného při m|uvení, dýchání, kašláníči kýchání, Mimořádné opatření
zavádí použitíochrany dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních,kde se koncentruje riziková
skupina obyvatel. Cílem tohoto mimořádného opatřeníje chránit rizikové skupiny obyvatel ve ZlÍnském
kraji.

V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydává KHS ZK, v souladu s výše uvedenými
ustanoveními a poznatky, toto nařízení, kterým je vydáno mimořádné opatření při epidenrii pro Území
celého Zlínskéhokraje.

č.1.: xHszt- 21}0512020, str.3
Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co
nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů,stejně jako negativních dopadů do ekonomiky,
Toho lze dosáhnout používánímpřiměřených osobních ochranných prostředků, které brání šíření
kapének.
Mimořádné opatřeníje společně s dalšímiplatnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé
Ceské republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širšíškála specifických opatření zohledňující
i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířenímCOV!D-19.

platnost a úěinnast:
V souladu s § 85 odst, 3 zákona o ochraně veřejného zdravi.nabývá toto nařízeníplatnosti dnem jeho
vyhlášení, tj, dnem jeho vyvěšenína úřednídesce KHS ZK. Učinnosti nařízenínabývá dne 19. B. 2020
od 00:00 hod.

Pouěení:
Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce s rozšířenou působností na
územíZlínského kraje povinny zveřejnit toto nařízení na své úřednídesce a dále zajistit provedení
a uveřejnění tohoto nařízení i na úředníchdeskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají
rozšířenou působnost.

MUDr. Eva §edláčková, Ph.D.
ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve zlíně

Vyvěšeno na úřednídesce dne: l9" B. ?020
Sejmuto dne:

OBECNÍ ujŘap
.-T:ffi&ná llrota

Rozdělovnik:
1x Zlínský kraj (doručeno do datové schránky)
1x Obce s rozšířenou působnostíZlínskéhokraje (doruěeno do datové schránky)
1x MZ Čn 1doručeno do datové schránky k rukám sekce NH * Mgr. Luboš Horák a e-mailem:
Adam.Vojtech@mzcr.cz,
crt@mzcr.cz)

1x KHS ZK

Gabriela.Stepanyova@mzcr,cz,

- ředitel
- sekce ochrany a podpory
1x KHS ZK - protiepidemický odbor
1x KHS ZK

veřejného zdraví

Lubos.Horak@mzcr_cz, vh@mzcr.cz,

