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Doporučení protiepidemických opatření proti covid 19 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

Vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně České republiky Vás považuji 

za nezbytné informovat o aktuální epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji a doporučit Vám vhodná 

protiepidemická opatření pro vaše zařízení. 

V posledních několika týdnech pozorujeme kontinuální nárůst hlášených pozitivních případů covid-19 na území 

Moravskoslezského kraje. Během měsíce června a července stoupl počet denně hlášených pozitivních záchytů 

z hodnot kolem 50 případů za den až k současně hlášeným více než 400 případů denně. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako místně a věcně příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje všem poskytovatelům zdravotní lůžkové a 

ambulantní péče a poskytovatelům lůžkových sociálních služeb zavedení používání ochranných prostředků 

dýchacích cest u ambulantních pacientů a dále u osob navštěvujících hospitalizované pacient, resp. klienty 

zařízení. Rovněž doporučujeme zavedení nošení respirátorů ve shromažďovacích prostorách, neboť zde při čekání 

dochází k možné významné expozici mezi jednotlivými pacienty. 

Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor bez výdechového ventilu s filtrační třídou 

ochrany nejméně FFP2, naplňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) a s minimální filtrační 

účinností 94 %.  

Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, 

včetně nosu. 

Dále Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě doporučuje zvýšit intenzitu větrání 

v prostorách, kde dochází k většímu shromažďování osob a provádění desinfekce ploch a povrchů v těchto 

prostorách. 

 

 

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem  
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