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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

se sídlem v pardtrbicích

V PardLrbicícli dne 22, září2020

Nařízení
Krajské hygienické stanice Pardulrickóho kraje se sídlem v Pardubicích

č. u7a2a

Krajská hygienická stanice Pardubickélro kraje se sídlem v Pardtrbicíclr jako správní ťrřad místně a
věcrrě příslušný poclle § 82 odst. l a 2 písnr. rrt) zákona č,258/2000 Sb.. o oclrranč veřejnélro zclraví
a o znrěně některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.zákon o oelrraně
veřejného zdraví"). vvdár,á postupem podle § 85 o<lst. 1 a 3 zákona o oclrraně veřejrrého z-draví toto
rrařízení:

S účinností ode dne 23, z,áří 2020 od 00:00 hodin do 3l. října 2020 do 23:59 lrodin nařizuje
trrirnořádné opatř,enípři epidemii rra úzerrríokresů Chrudim. Pardubice a Svitavy. spočívající:

1. v r,ákazv osobní př,ítornnosti studentů na vy'uce při studiu rra vysoké škole podle zákona č.
1l l/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisťr (dále jen ..zákorr o vysokých školách"):

Z, zákaz osobní přítonrrrosti studerrtů podle bodrr l . se nevztahuje rra:

- inclividuirlrrí rrávštěvy knihoven a stttrloven:
- irrdivicluállríkonzultace;
- zkoušeníza přítornnosti nejvýše l0 osob;
- laboratorní. experinlentální nebo utrrěleckou práci za přítotttnosti nejvýše l 5 osob:
- klinickou a praktickou výtrku a praxi.

čl. l
Dťrvod stanovení mimořádného opatření

Killonavirus SARS-CoV-2.ic zce la ntlvÝ r,irus. ktcrý rná velký potenciál exponenciálrriho šíření. Za
epidenrii sc označuje zvýšený výskyt nentoci, který.je geografickv a časově vynlezen. Znantená to.
že výsk1,,t jakéholioliv inl'ekčnilro onetrtocttětrí dosahu.ie vyššíclr hoclrrot v claném tnístě a časc. než je
v trlístč a čase obvyklé, Šírení irií'ekčrrílro agens v popLrlaci jc nejlávažnější u initkcí s rnezilidskýnl
přcttosenr. Síření nenroci vzduštrort cestou. potllocí kapének obsalru.iícíclr irrfekční agens. které se
dostirva.ií do okolí nenroctléhtr při nrlttve trí. dýchání. kašlání a kýclrání patří rnezi nejhťrře
ovlivlritelný př,enos nákaz,y. I(aždó šíření irríbkčnílro agens nlá tři základní články: zdro"i nákazy. tj.
človčk ncbrl zvíř,e. cesta přentlstl v tomto případě r,zdušná cesta elo 2 metrťr vzciálenosti a vninravý

.iedincc což,ic človčk. Iitcrý c;trettrocněníciostrd neprtldčlalarri prrlti něnru nebylrlčkován.

V souvislosti s probíha.iící pandenrií onenrocnění koronavirenr SARC-CoV-Z a closud př,ijatýrni

ilpatřenírni k oclvracení .ieiích bezprostř,edních dopadťt na zdraví <lbyvalel se ukazuje. že mer-i
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nejdŮleŽirějŠÍ nástroje, jak ovlivrrit vzriklou epiclenrii a zastavit její nekontrolovatelné šířerrí. je
ovlivrrit .iednotlivé výše uveclené články epidenrickélro procesu. Zdroj nákazy tecly člověŘa
vYluČujícího virus lze izolovat a léčit. bolružel k přenosu nákazy u tolroto viru dochází tr osotr bez
jakýchkoliv příznakťr onenrocnění, proto rrení nrožné, aby byli všichrri, kdo byli v korltaktu s
osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 1793 dosrrd hlášených analyzovanýcli případťr
onemocnění na ťrzemí Pardubickélro kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznatnertány u térněř
58 % a téměř 34,2 7o neniělei žádné pí,íznaky otremoctrění, pouze rrecelých 7,8 oÁ nrělo středně těžké
až těžké př,íznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovárry.

SPecifickou ochrancru je očkování, které v souvislosti s pandenrií onenlocnění korottavit.enr SARC-
CoV-2 však dosud není k dispozici.

K 21.09,2020 byto na Území Pardubického kra.ie htášerro 1793 případů, aktuálriě nenrocnýclr.ie
l027 osob, tj, nenrocnost 197l100000, Důležité je sledovat trencl výskytit tohoto onenroctrění,
nemocnost od zaČátku srpna stoupla3,26 krát (3l5 hlášených onemocnění v měsíci§lpnu a 1020 od
zaČátku záři), z tolro v posledních 7 dneclr bylo hlášeno 449 nenrocnýclr. tj. vzestup o 24,4 % oproti
předchozímu období, stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. v nernocnicich pardubi"Řenn
kraje je aktuálně hospitalizováno 39 osob, z toho na jedrrotkách intenzivní péče 5 rrenrocnýclr, na
ARO 4 nemocní, umělou plicní ventilaci potřebují4 osoby.

Vzhledenr k význanrnéntu nárŮstu počtrr diagnostikovaných případů a tínr souvisejících indikací k
laboratornínru vyŠetření u epidemiologických významných kóntaktů v posledních dnech a tím
zvýŠenému testování se dá očekávat nárťrst počtu případťr i v následujících ánech.

V souladu s aktuáInínr vývojenr epidemiologické situace bylo pro období 23,září2020 do31, říina
2020 PřistouPeno k zákazv osobní přítonrnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole poále
zákona o vYsokých Školáclr. Minrořádné opatření je společně s dalšínri platnymi mimořád-nýrni
oPatřenínri zanrěřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických bpatření zohledrirrjící i
předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění covID- l 9.

Riziko hosPitalizace je vyšší ze.iména pro osoby s přidruženýrni nemocerni, jako je hyperlenze,
diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

CÍlern rnimořádnéIro opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpornalení šíření
nemoci COVlD-l9, ochránit rizikové skupiny obyvatel pře<l nakaierrýrrri koronavirénr SARS_CoV_
2, který způsobuje respirační onemocnění covlD-l9. bosud nikdo nedokáže odhadnout chovárrí
viru v Podzimních měsícíclr, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání rraplnění kapacit
netrrocnic. Je nezbytné, aby tato zaiízení nrohla sloužit pacientůnr s jinýnri závažnýrni diagnóiami,
jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud bY nebYla reaIizor'ána žádná nlinroř,ádná opatř,ení. rrelze s ohledenr na slrora uvedené
skuteČnosti dŮvodně vylorrČit. Že by celkový počet rrakažených v parcJrrbickém kraji mohl naclále
Stoupat.

č1.1l
Platnost

Poclle § 85 odst, 3 zákorra o ocltrattě ve řejného zdraví nabývá toto nařízení platllosti dnem jeho
vYhláŠenÍ. tj, Prvním dnerrr jeho vyvěšení na úřeclní desce Kra,iské hygienické stanice pardubickélro
kraje se sícllern v Pardubicíclr a účinnosti 23. září7O2a oct0O:d0 hodin.

t<*;stit ňi.ni.ta r|a"Ě*"-rdubřkďloTraj. rc,ídle, 
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čt. tlt
Poučení

Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejnélro zdravíjsou všechny obce na území okresů Chrudirn.
Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních cleskáclr.

&rr-*r*
MUDr. Antonín Vykydal

ředitel l{rajské hygienické stanice Pardrrbického kra.ie
se sídlern v pardubicích

Vyvěšeno na úřední desce: 22. záŤí2O2a
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v pardubicích

Nařízení
Krajskó hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ě.2l202a

KraJská hYgienická stanice Pardrrbického kraje se síijlem v pardubicích jako správní ťrřad rnístně a
věcně PřísluŠný podle § 82 oclst. l a 2 písrn. nl) zákorra č. 258/2000 Stl,, Ó ochraně veřejného z<lravi
a o znrěně některých sorrvisejícíclr zákonů. r,e znění pozdějších předpisů (dále.ien..zákon o ochraně
veřejného zdravÍ"). vYdává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
nařízení:

S ÚČinností ode dne 23. záťí 2020 od 00:00 hodirr cio 31. října 2a20 do 23:59 hodin nařizuje
nrinrořádné oPatř'ení př'i epidenrii na úzerní okresů Chruclirn. paráubice a Svitavy. spočíva.iící:

1. v zákaz,tt Pohybu a pobytu bez oclrranný,ch prostředků clýchacích cest (nos, ústa) jako je
resPirátor. rouŠka. ťtstenka, šátek. šál nebo jiné prostředk1,. které brání šiření kapénět. u io
na hronradných akcíclr s ÚČastí přesalrrrjící ve stejný čas l00 osob. konaných ve venkovních
prostorech,

2. zákaz podle boclu l. se nevztahuje na:

a) děti do dvou let včkir.
b) osobY' s Poruchou intelektu. s poruclrou autistického spektra. s kogrritivní poruchou či

závaŽnou alternací dr"rševnílTo stavu. jejichž nteritální schopnosti ei aktualrrí riuševní stav
neuntožňrrj í dodržování tohoto zákazu.

c) osoby př'i provádění autorského díla (např. divadelního. tarlečního nebo hudebního
PředstavenÍ). osoby přednášející a osoby ťrčinkrrjící při tvorbě a výrobě aucliovizr"rálního
rlíla nebo pořadrr.

d) nrclderátor)". redaktory a další osolry vysttrprrjící v rozlrlasových. televizníclr a dalších
pot'adech.

e) sPortovce nebo cvičící oscrby v době tréninku. cvičení. zápasu. soutěže apod,

čl. i
Dťrvotl stanovení mimoř.ádného opatř.ení

Kortlnavirus SARS-CoV-2.}e zcela nový virus. který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za
cPidernii se oztlačuje zvýšený r'ýskyt ttetnoci. který.ie g.ogruh"ki,, a časovii v},nlezell. Znanrená to.
Žc výsk,vt.itrkélrokoliv iníbkčního onentocněnídosalruje vyššíclr lrodnot l, daném mísiě a čase. rrež.ie
v.tttístČ u ČT,: clbvyklé. ŠÍ"'ení inÍ'ekČního agens v poputaói je nejzávaž,Llě.iší u infckcí s rrreziliclskýrrr
Př'encrsenr. SÍření ltenroci vzdttŠnolt cestotl. ponrocí kapének obsahLriícícir irrí,ekční age'ls" ktcró se
dosiál'a.ií tlo okolí nenrocrrélto při tnluvetlí" clýcltání. kašlárrí a kýchání patří mezi nejhůře
ovlivrritelný přenos rrákazy. Kažclé šíření iní'ckčtlího agcns nrá třizáktai:lni člírnŘy; zdroj nákaiy. ti,
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človčk nebo zr,íře. ce§ta pt*enosll li tot]lto přípailč vzcltršná cesta tlo ] ttrelt,it vz.rjiilcnosti it vttíttrar,ý
jedirrec což.ie člcrvěk. který onettttlcněníclosuel neproclčlalani proti nčnru trebyl očkclvárr.

V souvislosti s probíhajíc,í parrdentií onentocnční koronavirerri §AIlC-CoV-2 a dosuci přijatýnri
opatt'etiíttti k odvt,ircení _ic,iíclr bezprostřcdníclr clopadťt tra zdlavi obt,vatcl se ukazuie. že n'cl,.i

neidůležitčjši nástro.ie. jak tlvlivrrit vzttiklou epiclernii a zastavil ,ie.ií nckontrolol,;ilelné šířcní. je
rrr,,livrlit jeclnotlivé výšc ltvcdcrlé člárrlt.v epidenrického proccsr"r. 'Zt!rt.,.1 nákazr,, tedy č[ověka
v},lučiriícího virus lze izolclvat a léčit. br:lrrrž-cl k př,crrostt nákazy u tolroto viru clochiizí u osob bez_

jakýchkoliv příznaků otletrrtlťnční. plotr: nettí nrožlré, ab1,,L;yli všichrri. kdo b5,,li v kontaktu s

clsobou. Lr kter,é byl virus zaclrycen vyšetřeni. 7" 1793 dosucl hlášený,clr analyzclvaných případů
onetliocnční na úzetrrí I)ardulricltélro kra.ie Ll1,,t1,, telrkó přízrraky onetrrocnění zaznatleltárry r_r ténrčř
58']zi, a ténrčř ̂ j4.2 ?'o rrcrnčlo žádné přízrrak1,onetrrocnětrí. pouze necelÝclt 7,8% rrrě1o stř,edně těžké
až tčžké př'íznak1, o netrt ocnětl í, 1lro kterč byl 1, hosp ital izovárr;",

Speciíickou ochranou je očkováni. kteró v souvislosti s panc|ernií onentocnění kortlnavirern SAl{C-
ťoV-2 však tlosud není k ciispozici,

K 21.09.2020 bylo na území Pardubickélro kra.ie hlášeno l793 případůr, aktuálrrě nentocnýc,}r je
l027 osob. tj. nemocnost l97ll00000. Dťrlež"itó je sleclovat trenil výsk1-,trt tolroto oncmocnčtrí.
llefiocnost ocl začátku srpna slotlpla 3,26 krái (3 l 5 hliršený,ch one ltrocněn í v rlěsíc i srpnu a 1020 od
začátku září).z tolto v posledních 7 drrech hylo hlášeno 449 nemocný,clr. d. vzestup o 24,.l7o oproti
předchozímu clbdobí. §toLrpá takó nenrocnost Ll osob nael 65 let věku. V lrenrocnicích Pardulrického
kraje.ie aktuálně hospilalizováno 39 osob, z tolro na jednotkách intenzir.ní péče 5 nemocnýclr. na
ARO 4 nentocní, unlělou plicní verrtilacipotřebují 4 osoby.

Vzlrleclerrl k význarnnélrru nárťtsttt počtu diagnostikovarrých případů a tím souvise.|ících inclikací k
lilbcrratorníitrtr vyšeti,ení rr epidemiologických význantnÝclr kontaktů v posledníclr clnech a tírrr
zr,ýšetrétrru testování se dii očekával nárůst počtu případů i v následujícíclr clnech,

í(iziko hospit.alizace jc vyšší zejnrétla pro osoby s přidlužcnÝtni nenrocenti, jaktr je hyperterrze.
diabetes, otrenrocnění dýchacich cest. kardiovaskulární nemoci.

LJ lrrontadných akcí s účastí přesahu.iící ve §te.iný čas t00. kcrrraných vt venkovníclr plostorech.
sehr,ává roli kronrě sanrotnélro faktu slrromážděrrí velkéhg počtu osob na jednonr rnístč a tínr pádenr
nrožnélro rozsálrlejšílro přenosu. také předpclklad, že nál,štěvníci ntohou b}t z různých regionů,
popřípadě i ze zahraničí. a zv.všuie se tak pravdčpodobnost přenosrr a clalšího šířerrí nákazv cialekcl
za ltranice místa konáníakce.

Minrořádnó opatření .|e společně s cla|šími platrrýrrri minrořáclnÝnli rrpatř,crrími zantčřeno tak. aby
b1,la za.iištěrra širší škála specifických opatření zohleclňtrjící ipr'edběžnou opatrnost v sortvislosti s
dalšírn šíi,errínr ottentcicnční ťOVln- l9,

f]ílerrr rtrirrroř,ádnóho opatření stále zťrstává snaha provést krok}" rit:zbytné lte z_potrralerrí šíř-ení
nemoci COVlD-l9. ochránit riz,ikové skupiny obyvatcl přccl rrakažcnÝnri koronavircnr §AR§,t]oV-
2. který zpťisobrrje respirační onctnoctrění C]OVID-j9. I)i:sucl rriltdo nedokáže oclhadnoul clrt,iviiní
viru v podzintniclr rrrěsících. stále .ie třcba aplikovat opatřetií, která zabrání rraplnění li,apacit
nenrocnic. Je nczlrytnú. aby tirto znřízení nrolrla sltlužit pat:ientťtnr s^|inýnri závažrrýrrri cliagrrózarrri"

.jejichž řešení nesne§e oclklad.
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Pokud by nebyla realizová*a žádná rrrimořádná opaiření, n*lr* , ohledem na shora uvedené
skuteČnosti dŮvodně vyloučit, že by celkový poč*t nakažených v Pardubickém kraji molrl nadále
§toupat"

člu
Platnost

Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá ťoto nařízení platnosti dnent jeho
vyhláŠenÍ, tj, prvnim dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické sianice Fardubického
kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 23. záYí2O2a od 00:00 hodin,

čt. ut
Pouěení

Podle § 85 odst. 4 zákana o ochraně veřejného zdravi jsou všechny obce na ťreemí okresů Chrudim,
Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit tott nařízení na svých úředních deslcách.

&/1-^-\
MtJDr. Antonín Vykydal

ředitel Kraiské hygienické stanice Pardubickélro kraje
se sídlenr v pardubicích

Vyvěšerlcl na ťrředrrí desce: 22. září 2020

Sr,ěšeno:
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