Všem krajským hygienickým
stanicím
(včetně HS HMP)
V Praze dne 29. 9. 2020
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METODICKÝ POKYN
HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY
K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC
PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ
BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM
VYŠETŘENÍM PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19, A JEJICH ZAMĚSTNAVATEL
JE PROHLÁSIL ZA OSOBY NEZBYTNÉ PRO ZABEZPEČENÍ CHODU KRITICKÉ
INFRASTRUKTURY STÁTU NEBO K ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ OBDOBNĚ
NEZBYTNÝCH

1) Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v České republice, a to vzhledem k výrazně narůstajícímu počtu nakažených osob
na území České republiky.
2) Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických
stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen „KHS“) při rozhodování
o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které
bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, nicméně jejich
zaměstnavatel prohlásil, že jejich výkon činnosti je pro zabezpečení chodu kritické
infrastruktury státu nebo obdobných činností nezbytný (dále jen „nezbytný pracovník“).
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3) Postup KHS
KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo
laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2
(dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní
osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu, s výjimkou krátké doby (do 15 minut, např.
při konzumaci potravy), nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. roušku), nebo
dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 1,5 metru), nenařídí
této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné
příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS
prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti (viz. metodický pokyn HH ČR
ze dne 11. 9. 2020, č.j.: MZDR 38651/2020-1/OES).
V případě, že KHS epidemiologickým šetřením zjistí, že v úzkém kontaktu s pozitivní
osobou byl nezbytný pracovník, který nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, i když
tyto osoby neměly v době úzkého kontaktu náležitou ochranu dýchacích cest, KHS může
tomuto nezbytnému pracovníkovi nařídit karanténní opatření spočívající v lékařském
dohledu, přičemž mu umožní vykonávat činnosti nezbytného pracovníka.
KHS nezbytného pracovníka poučí, že je povinen sledovat svůj zdravotní stav minimálně
po dobu 10 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě
klinických obtíží je povinen ihned kontaktovat svého všeobecného praktického lékaře,
nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a sdělit mu, že byl v úzkém kontaktu s pozitivní
osobou. Dále ho poučí, že je povinen pracovat s respirátorem třídy FFP2 bez
výdechového ventilu po dobu min. 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní
osobou, přičemž by měl používat jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin. Dále KHS
poučí nezbytného pracovníka, že by měl pracovat v takovém režimu práce, aby se
minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a v případě výskytu klinických příznaků
onemocnění COVID-19 je povinen bez prodlení přerušit výkon práce a oznámit tuto
skutečnost zaměstnavateli.
Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne
1. 10. 2020.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR
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