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MIMOŘADNEHO OPATŘENí r. ttzozo
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem

v ustí nad Labem

Krajská hygienická. stanice ka.je l1steckého kaje se sídlem v IJstí nad Labem (dále jen ,,kajská
hygienická stanice usteckého kraje")jako správní orgán mí§tně příslušný podle § 82 odst, l a přílohy
č, 2 zíkona ě. 258/2000 §b,, o ochraně veřejnóho zdraví a o zněně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně veřejného zdraví") a věcně příslušný podle § 82
odst.2 písm. m) a § 69odst, l písm. i) a odst, 2 ve spojení s § 69odst.2 zákona o ochraně veřejného
zdraví vydává za úěelem zamezení dalšího šiŤení epidemie infekčního onemocnění COVID _ l9
postupem podle § 85 odst. 1 a 3 ákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření;

S účinností ode dne?1,7,2020 od7 :00 hod. do odvoláni tohoto mimořádného opatření se na celérn
území lJsteckého kraje nařizuje:

1. zókaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, rista) jako
je respirátor, rouškn, ústenka, šátek, šál nebo jlné prostředky, které brání šíření kapének ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

2. ákaz podle bodu l. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, él závažnou alterací duševního staw, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,

d) zaíízení sociáIních služeb, která jsou odbomé sociáIní poradenství a služby sociální prevence
poskytované terénní formou.

odůvodnění:

Podle § 69 odst. l písm, i) zÁkona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii
nebo nebezpečíjejího vzniku jsou zÁkaz nebo nařízení další určiré činnosti k likvidaci epidemie nebo
nebezpeěí jejího vzniku.
Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce l nařídí v
nezbytně nutnóm rozsahu a rozhodne ojejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, Pokud
je to nezbytnó k realizaci opatření na ockanu veřejnóh o zdralí, vyžádá sí poskytovatel zdravotních
služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České repnbliky, Místní příslušnost

Krajská hygienická §l&nice Ústeckého lcaje se sídlem v 'IJ§ti nad tábem
adresa Mosk9vská l53l/l5, 4000l Úslí nad t-ábcrn, lel.l 4?7755l I o, e-mailI e-podatelía@khsusti,cz, ID: 8p3ái7n 

_ a,
(lt,,) P ťl\!9



orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekční}ro onemocnění. odvolání proti
rozhodnutí přísluŠného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. osoby jsou povinny se
mimořádnómu opatření podřídit.
Podle § 85 odst. l ákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpeěí
jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochran é zdraví fyzických osob při^výsťytu nebezpečnýih a
z n€bezpečnosti podezřelých výrobků.a nejakostních a z porušeníjakosti poaezrót5;ctr voa, při živelních
Pohromách ajiných mimoŘdných událostech ajejich ukončení včetně uvolnění výrobků ni trh nebo do
oběhu lze stanovit pro správní obvod kajské hygienické stanice nebo jeho čáit právním předpisem
kajské hygienické stanice.
Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se označují
náz,vem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno.
VYhláŠení se Provede tak, Ž€ §e nařízení vyvěsí na rlřední desce krajské hygienické stanice na dobu
nejméně l5 dnŮ, Dnem vyhlášeníje první den jeho vyvěšení na úřední desce kajske hygienické stanice,
Tento zpŮsob vyhláŠeníje podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické sianice. Ňařízení nabývá
účinnosti patnáctým dnem následujícím po dnijeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak,
Epidemie je zvýŠený výskyt nemoci, ktený je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního
onemoCnění doch ázÍ zPravidla k prudkérnu nárůstu počtu onenrocnění v čase, kdy nlmocnost dosahuje
hodnot vyŠŠÍch, neŽ je béŽná sporadická nemocnost. §odnoty nemocnosti, při kterých dochÍzí již k
epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou ruzné a liší se podle nemóci. u ňěkterých nemocí
hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kitériem, zda sejedná o epidemii či nikoli,
je Pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci, Rychloit šíŤení nimoci v populaci
je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi neizivižneišt
epidemie z pohledu dopadu a zátěŽe v populacijsou epidemie způsobené mezilidským šířenim, Ne;"yssr
nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační ceslou, pomocí kapenek obsahujících iniekční
agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Kiždá epidemie
infekČního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článÚ: zdroj
nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.
v souvislosti s probíhající pandemií c_ovlD-l9 a přijarými opatřeními k odvracení jejích
bezpro§tředních dopadŮ na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit
vzniklou epidemii a za§tavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články
epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přeno§u pfurušit a vnímavého jedince
chránit například karanténními opatřeními čiočkováním, které v souvislosti s pandemií COVID_19 však
není k dispozici.
Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde
k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému
k možnosíem izolace a léčby se ásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří
paraieIní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k
masivnímu šíření inťekce v populaci. Mezi klíčová opatfuní patří možnost tlčinného přerušení šíření
nákazy mezijednotlivci a v celé populaci (omezení shlukováni omezená poskytování vybraných služeb,
používání ockanných a dezinfekčních prosťedků),
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID -l9je v současné době zaznamenán na území
Usteckého kaje zvýšený výskyt nákazy tímto infekčním onemocněním, vedoucí ke zhoršování
epidemiologické situace v Ústeckém kraji. Hlavním cílem nrinořádného opatření je přerušit souvislý
epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkatším čase a zn co nejmenších ztrát litlských životů,
stejně jako negativních dopadů do ekonomiky, Mezi klíčová opatření, jejichž cílem je zabánlt
nekontrolovatelnému šffení onemocnění, patří používání ochranných prostředků dýchacích ce§t. Ty mají
zabránit šíření nákazy respirační cestou pomocí kapének infekční agens, které se dostávají do okolí
nemocnóho při mluvenÍ, dýchání, kašlání čí kýchání. Mimořádné opatření zavádí použití ochrany
dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízsnícl:l sociáIních služeb, kde se zejména
koncentruje riziková skupina obyvateI.
Mimořádné opatřeníje společnč s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé
Ceské republiky) zaměfuno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i
předběžnou opatmost v souvislosti s dalším šířením COVID- 19.
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platnost a účinnost|
V souladu s § 85 od§t. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nablvá toto nařízení platnosti dnem jeho
vYhláŠenÍ, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS Ústeckého kaje. ťIčinností nařízení nabývá dne
24.7.2020 od7:00hod.

Poučení:
podle § 85 odst, 4 ákona o ochraně veřejnóho zdraví jsou povinny všechny obce s roďífunou
PÚsobnostÍ na území l}steckého kraje zveřejniitoto nařízení na své'rjřední'desce a dále zajistit provedení
a uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají
rozšířenou prisobnost.

íLenka Šimůnková
y'gienické,sLanice Ústeckého taaje
sídlem v Ustí nad l-abem

2 5. 07, 2c20
Vyvěšeno na úfudní desce dne:

Sejmuto dne:

23,7.2020 ve9:00hod,

Rozdělovník obce s rozšfienou působnosti MZ
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