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Nařízení
mimořádného opatření Krajské hygienické stanice křaje Vysočina se sídlem

v Jihlavě č. 9/2020

Kmjská hygienická stanice kraje vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen ,,KHS kraje Vysočina'.) jako
spťávní orgán věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst, 2 pism. m) zikona č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně někte{ých souvisejících Zikonů, ve zněni pozdějších předpisů (dále j€n
,,zákon o ochraně veřejného zdíavi") a místně přis|ušný podle § 69 odst, 2 zákona o ochraně veřejného
zdraví, nařizuje podle § ó9 odst, I pism, i) a odst. 2 ve spojení s § 85 odst. l a3 zákona o ochraně
veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezeni dalšího šiření epidemie CoVID-19
způsobené nov,ým koronavirem SARS-CoV_2:

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00|00 hod. do odvolání §e na území Kraje vy§očiDa nařizuj€:

1. ákáz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných pŤostředků dýchacích ce§t (nos, ústa) jáko
ie ře§pirátoř, řouška, ú§tenki, šát€k, šál nebo jiné pŤo§tředky, kteřé břánl šíř€ní kapének ve všech
zdťavotnických zařízeních (tj, i ambulance pI9ktických |ékařů, odborných lékařt a nelékařů,
§tomatologů, lůžkových 2ařízení, lékáren a r"ýdeieu zdravotniho mateŤiálu) a ve všech zaříz€ních
sociá|nich §luž€b (tj. na všech pracovišticb poskytovatelů §ociálních služeb) včetně návštěv
dět§kých domovů a \.ýchovných ú§tavů přo mládež.

2. zákaz podle bodu 1. §e treYáahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) o§oby § poruchou intel€ktu, kognitivní poruchou, či závažnou alteřací dušeYního
stavu, jejichž mentální §chopnosti či aktuílní duš€vní §tav ueumožňují dodržování
tohoto zákazu,
c) paci€nty po dobu nezbyt!ě nutnou, je_li to potřebné pro poskytování zdřavotních
služeb, pacient€ch na lŮžku, uživat€le §ociálních stužeb,
d) zaříz€ní sociálních §lužeb, která jsou odbořné §ociální poradensfví a služby sociální
převetrce poslq/tované terénní formou.

odůvodněniI

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochřaně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii
nebo nebezpečijejího vzniku jsou ákaz nebo nařizení dalši určité činnosti k likvidaci epidemie nebo
nebezpečí jejího vzniku.

Podle § 69 odsl. 2 zákona o ochraně veřejného zdravi mimořádná opatřeni podle odstavc€ l nařídí v
nezb)4ně nutném rozsahu a rozhodne ojejich ukončeni příslušnýorgán ochrany veřej ného zdraví. Pokud
je to nezb)4né k realizaci opatřeni na ochranu Veřejného zdravi, *ryžÁda sj posk},tovatel zdravotních
služeb nebo orgrán ochrany veřejného zdravi součinnost Policie Česke republiky, Mistní pří§lušnost
orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem v.ýsk},tu infekčniho onemocnění, odvollání proti
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roáodnuti přislušného orgánu ochrany veřej ného zdravínemá odkladný účinek, osobyjsou povinny se
mimořádnému opatření podřídit,

Podle § 85 odst. 1 ákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí
jejího vzniku a dále mimořádná opatřeni k ochraně zdraví szicloých osob při Ý.ýskyfu nebezpečných a
z nebezpečnosti podezřelých v,ýrobku a nejakostnich a 2 porušenijakosti podezřelých vod, přiživelnich
pohromách ajiných mimořádných událostech ajejich ukonč€ní včetně uvolnění v,ýrobků na trh nebo do
oběiu lze stanovit plo správní obvod kajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem
krajské hygienické stanice.

Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdravi právni předpisy podle odstavce 1 se oznaěuji
názvem nařízeni krajské hygienické stanic§. Nařízení krajské hygienické stanice musí bý lyhlášená,
Vyhlášení se provede tak, že se nařizeni \,!,věsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu
nejméně l5 dnů, Dnem vyhlášeníje první denjeho Ý},věšení na úředni desce kajské hygienické stanice,
Tenío způsob vyhlášeníje podmínkou platnosti nařízení kajské hygienické stanice, Naíízení nabýNá
účinnošti patnácqým dnem následuji§ím po dni jeho lyhlášení, pokud v něm není stanovenojinak.

Epidemie j€ zv.ýšený výskyt nemoci, ktertý je geogťaficky a časově omezen. Při epidemii infekčního
onemocnění docházi zpravidla k prudkému nárustu počtu onemocněni v čase, kdy nemocnost dosahuje
hodnot \5,šších, než je běžná sporadická nemocnost, Hodnoty nemocnosti, při ktených dochází již k
epidemickému šíření (tzv, epidemichý práh) jsou nizné a liší se podle nemoci, U některých nemocí
hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda sejedná o epidemii či niko|i,
je pak vzájemná, epidemická souvislostjednotlitých případůnemoci, Rychlost šířeni nimoci v populaci
je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a z€jména na cestách přenosu, Mezi nejzávažnější
epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci j sotl epidemie způsobené mezilidshim šířenim, Ne.jvylší
nemocnosti v populacije dosahováno při šíření respřační cestou, pomocí kapének obsahujícich infekční
agens, kt€ré s€ dostávají do okoli nemocného při mluveni, dýchání, kašlrání a loýchání, Kťdá epidernie
infekčního onemocněni je epidemich/m procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj
nákazy, cesta přenosu a vníma\.ijedinec,

V souvislosti s probíhajíci pand€mii CovID-l9 a přijatymi opatřeními k od\Ťacení jejich
bezprosťedních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroj€,jak ovlivnit
vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovat€lné šířeni, j€ ovlivnit tyto jednotlivé články
epidemického proc€su. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, ce§tu přenosu přerušit a vnímavého jedince
chránit například karanténními opaťeními či očkováním, keré v souvi§lostis pandemií coVID-19 však
není k dispozici,

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijeti mimořádných opatření dojde
k nekontrolovatelnému šiřeni infekce v populaci s možností \.yč€rpání kapacit zdravotnic[ého systému
k možnostem izolace a léčby se zásadnim dopadem do zdraví popula§e, M€zi nejvíce nebežp€čné patří
paíale]ni šíř€ní, kdy j§den nemocný současně nakazi více než jednoho člověka a dochází tak k
masivnímu šíř€ní iífekc€ v populaci,

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného pierušení šíř€ni nákazy mezijednotlivci a v celé populaci
(např, použivání ochranných prosťedků).

KHS kraje Vysočina eviduje ke dni r,ydáni tohoto mimořádného opatření v souvislosti s probihajíci
pandemií onemocněni CoVID-]9 nánist počtu osob žijících na území Kraje Vysočina, u nichž došlo
k prokázání onemocněni coVID-19 vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace v Kraji vysočina.
KHS krqje vysočina eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnichých zaíízeních a eviduje připady i
v zařízení so§iálnich služeb. Mezi klíčová opatřeni,jejichž cílem je zabr.init nekontřolovatelnému šíření
onemocnění, paťí používání ochranných prostředků dýchacích cest. T]4o mají zabránit šíření nákazy
íespirační cestou, pomocí kapének obsahujícich infekční agens, keré se dostávají do okoli nemocného
při mluv§ní, dýchání, kašIání či hýchání. Mimořádné opatř€ní zavádí použití ochřany dýchacich cest ve
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zdEvotnických zařizeních 
^ 

ý zařizeních sociáIních služeb, kde se koncentruje riziková skupina
obyvatel. Cilem tohoto mimořádného opatř€níje chránit rizikové §kupiny ob},vatel v kmji Vysočina,

V návaznosti na tuto Zhoršenou epidemiologickou siruaci \,},dává KHs kraje Vysočina, v souladu s \,^ýše
uvedenými ustanovenilni a poznatky, toto naříZeni, heqrm je \.ydáno mimořádné opatření při epidemii
prc úZemi celého Kmje Vysočina (a lo včetně úz€mi obcí Jihlava, Telč a dále všech obcí, pro které
vykonávají rozšířenou působnost, na které se předchozí obdobné opaťení nevztahovalo). Hlavnim cílem
mi,nořádného opatřenije přerušit souvislý epidemický proces a Zasíavit epidenrii v co nejkratšim čase
a za co nejmenšich ztrát lidshých živolů, stejně jako negativnich dopadů do ekonomiky, Toho lze
dosáhnout použivánim přiměřených osobních ochranných prostředků, klelé brání šiření kapének.

Mimořádné opatřenije spol€čně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé
Ceské ťepubliky) zaměřeno tak, aby byta zajištěna širší škála specifických opaťení zohledňující i
předběžnou opatmost v souvislosti s dalšim šířeníIn CoVID-l9.

platnost a účinnost:

V souladu s § 85 odst. 3 Zákona o ochraně \eie.jného zdravl nabyvá fo(o nařizenl platnosti dnem jeho
vyhlášení. tj, dnemjeho \,}.lěšeni na úředni desce KH§ kraje Vysoclna, l]cinnosti naiiz€ni nab:^/rdne
8,8,2020 od 00:00 hod,

Poučení:

Podle § 85 odst, 4 zákona o ochraně veřejného zdravi jsou všechny obce s rozšiřenou působností na
úZemí Kraje Vysočina povinny zveřejnit totó nařízeni na sVé úřední desce a dále zajislit provedení a
uveřejnění tohoto nařizení i na úř€dních deskách všech obci ve správním obvodu, pro nějž \rykonávaji
rozŠÍřenou působnost.

MUDr, Jan Říha
ředitel KHS kaje Vysočina

podep sáno e le lcronic sl

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

//.t. /p!z) oBEcNl ÚŘAD
EtlzKoV
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