KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOM OUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 22.10.2020
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 14.10.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č.
106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí
následující informace:
„Prosím tedy o sdělení, kdo a na základě čeho provádí vyřazování vyléčených z nemoci
covid19 ze seznamu. Dle uveřejňovaných informací se denně uzdraví sotva několil set
(zpravidla 150 až 250) nemocných, ačkoli nemoc má u většiny bezpříznakový nebo lehký
průběh a mají izolaci na 10 dnů, přičemž již před několika týdny přibývalo tisíc až dva tisíce
nakažených denně, tedy by se měly i uzdravovat. Řada nemocných zejména děti, studenti
nemají neschopenku, tedy jejich uzdravení nikdo neeviduje. I mému synovi … bylo OHS pouze
sděleno, že po 10 dnech tedy v pátek 16. 10. včetně izolace končí (je po celou dobu zcela
zdráv). Kdo tedy od soboty a na základě čeho provede jeho vyškrtnutí ze seznam nemocných.
Mám vážné pochybnosti, že systém není správně a bezchybně nastaven a uzdravení nejsou ze
seznamu řádně vyřazování.“
Dne 22.10.2020 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to
(citace):
„Aktuálně upravuje ukončování izolací a karantén mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. 9. 2020. Izolace
se nařizuje osobám, které byly pozitivně testovány na onemocnění COVID-19 a nařizuje se
minimálně po dobu 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku. Izolace se ukončí u osob
nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 10 dnů, a u
osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace vždy trvá po celou dobu
výskytu klinických příznaků tohoto onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3
dnů, kdy daná osoba tyto klinické příznaky již nevykazuje. Izolace se ukončuje bez testu a vždy
záleží na průběhu onemocnění u konkrétního pacienta.
Ukončování izolace je plně v kompetenci poskytovatelů zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Poskytovatelé zdravotních služeb
byly instruováni a poučeni o tom, že ukončení izolace je nutné zasílat na vědomí KHS. Na
základě těchto informací KHS zaznamenává uzdravení jednotlivých osob v
informačním systému infekčních nemocí. V případě, že více jak 12 dní ode dne odběru
diagnostického vzorku nemá KHS od lékaře informaci o ukončení izolace u jednotlivých osob,
telefonicky lékaře kontaktuje a ověřuje, zda izolace byla ukončena.“
Konec citace.
Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

