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MlMoŘÁDNÉ opArŘrHi
příslušnýpodle § B0 odst, 1 Pism, g) zákcna
Ministerstvo zdravotnictvi ,1ako správní úřad
ve
zdravl a o změně některych souvise,iících zákonŮ,
č. 25812000 §b,, o ochraně veřejného
podle § 69
jen ,,zákon č. 258/2000 Sb,"), nařizuje postupem
zněni pozdějšich předpisů (dále
sb, k ochraně obyvatelstva a prevenci
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona ó. 25BDOa0
covlD_19 způsobené novým koronavirern

nebezpeči vzniku a rozšířeníonemocnění
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

l.

Súčinnostíodedne25.záii2020od0:00hod.doodvolánitohotornimořádnéhoopatřeni
všeobecnépraktické lékařstvi a
služeb v obcru
se nařizuje všorn poskytovatelům zdravotních
praktické lékařství pro děti

a dorosl, všem kralským

hygienickým stanicím a Hygienické

stanicihlavníhoměstaPrahypostupovatkzabráněnišlřeníeprdernieonemocněniCoVtD19 tak,

že

1estu na přítomnost viru
1. všem osobám, které mají pozitivní vysledek RT_PCR rzolaci ve smyslu § 2 odst,
osoba"), nařídi
SARS_CoV_2 (dále .ien ,,pozitivně lestovaná

6zákonač.25812000sb.vminimálnídélcetrváriÍlOdnůodedneodběru
prokázaio;
přítomnost
diagnostického vzorku, jehož vyšelření

2.
3.

vir"u

SARS_CoV_2

covlD_19 se izclace ukončuje
u osob nevykazujícich klinické přiznaky onemocněni
pouplynutirninimáinělOdnů.atobezprcvedeniRT-PORlestu;
ccvlD_19 izolace trvá po dobu
u osob vykazujicirh klinickó příznaky onemocněni
alespoň dat§ich 3
po

uplynuti
a ukončuje se
výskytu klinických přiznaků onemocnění
onemocněni COV|D-19 již nevYkazuje nebo
dnů, kcy daná osoba klinické přiznaky
jrnak; oelkcvá dcba izolac* nesnrí
pokud ize přelrváva;ici klinickó přiznaky vysvětlit

býlkralšineŽiOdnŮaukonČi;leEebezpr*vec*niRT-PCRtes{u'
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ÚČinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opalření se

nařizuje vŠemposkýovatelŮm zdravotních služeb v oboru v§eobeené praktické iékařství a
plaktické lókařství pro děti a dorost, všem kra.iským hy3ienickým stanicím a t-,lygienické
stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šířeníepidemie onemocnčnícoV'D_
19 tak, že

1. vŠemosobám,

které byly na základó epidemiologického šetřeni vyhledány jako osoby
v Úzkóm kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídíkaranlénní cpalřeníve smyslu

v minimální dólce trvání 10 dnů ode dne
posledního kontaklu s pozitivně testovanou osobou;

§2 odst,7
2,

zákcna č,2§812000 §b,

u os§§, kteryrn bylo nařízeno karanténníopatření, sa provede \l rozmezí §. až 7, dne

od posledního kontaktu s pozitivně testovanou o§obou, nejpozději však do 10. dne,
RT-PCR test na piílomnost viru §AR§-CoV-Z;

3,

v případě negativního výsledku RT-P§R teslu a absence klinických příznaků
onemocnění COV|D-19 karanténn| opatření po 1§ dnech ukončí;

4.

v případě, Že se nepodaří provést RT-P§R test v průběhu 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténníopatření asymptomatických osob
ukonČÍbez provedení testu za 14 dn* od posl*dního kontaktu s pozitivně tes{ovanou
osobou;

5. v

případě, že se v době nařízeného karanlónního opatření u osoby objeví klinické
příznaky onemocnění COV|D-19, provede se RT-PCR test; v případě, že karanténním
opatřením by} nařízen pouze lékařský dohled, po zjišiěníklinických příznakůse
neprod|eně naříd í karanténa
;

6. v

případě pozitivniho výsledku RT-PCR teslu provedeného podle bodů ?, 3 nebo 5
nařídí izolaci podle čt. l.

l

ll.

§ účinnostíode dne 25. z:áří 2020 od 0:00 hod, do odvolání tohoto mimořádného opatření se
nařizuje vŠem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické tékařství a
praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým slanicím a Hygienické
stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šířeníepidemie onemocnění
COV|D-19 tak, že osobám, které mají opakovaně pozitivní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SAR§-CoV-2 a kterym je nezbytné potvrdit jejich bezinfekčnost k ukoněení
izolace, se provede vyšetření alternativními testem, a to kultivačnímprůkazem viru
ve specializovaných laboratořích.
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lV,

S ÚČinností ode dne 25. záŤí 2020 se rušímimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

ze dne 24" srpna 2a2a, ó, j. MZDR 15757Da2a-32iMlNlKAN.

V,
To1o mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

odůvodněni:
Posledním mImořádným opatřením v oblasti pravidel nařizování a ukončování izoiace
a karantény doŠloke zkrácení doby izolace a karantény ze 14 na 10 dnů, a to na základě
nových poznatkŮ o onemocnění COViD-19 z důvodu optimalizace poměru přínosu
protiepidemických opatření spočívajícíchv omezení osobní svobody a pro společnost
nepříznivých následků těchto opatření. Výsledky recentních vědeckých studii prokázaly
pokles kcncentrace RNA viru SARS-CoV-Z ve vzorcích horních cest dýchacích
u nakaŽených osob po nástupu klinických příznaků. U osob pczitivně testovaných na základě

ktinického obrazu onenrocnění COV|D-19 lze tedy očekával postupný pokles koncentrace
viru v horních cesiách dýcbacích, tedy pokles jejich nakažlivos1 v následujících dnech po
provedení odběru, Po 10 dnech od Ciagnostického odběru je naproslá většina pozitivně
teslovaných osob. které od 7. dne po odběru nevykazují žádnéklinické příznaky onemocnění
COViD-19, neinfekčnípro své okolí, Asymptomatické osoby vylučujímenší množstvívirunež
1edinci s příznaky. Z tohoto důvodu u nich nedochází k lozvoji klinlckých příznakri a jejich
nakaŽlivost je pravděpodobně nižšínež u osob s klinickýrni příznaky. Csoby bez klinických
přiznakŮ indikované k 1estování na základě rizikového kcntaktu s pozitivní osobou, jejichž
výsledek RT-PCR testu je pozitivní. .1sou 1ak po deseti dnech od diagnostického odběru
v naprosté větŠině neiníekčnípro své ckolí. Detekce virové RNA navíc nulně neznamená,
Že testovaná osoba je iníekčnía je schopna přenáše1 virus na jinou osobu, Životaschopný
virus bývá jen minirnálně izolován od nakažených osob po více jak cieseti dnech od průkazu
jejich onemocnění, U vzorků od pacientů, kteří se zotavili z počáteĎnilo onemocnění
CCViD-19 a následně se u nich objevily nové přiznaky a znovu byly pczitivně lestovány.
nebyl zjištěn virus zpúsobilý pro replikaci v buňkách Na základě těchto informací lze rzolaci
pozitivně 1estovaných osob nařizoval pouz. na 10 dnů od diagnostickóhc cdběru u všech
asynptomatických osob a osob, které po sedmém dnu nevykazují klinické přiznaky
onemccněni CCVID-1$, ť pracovníků v sociálnich a zdravotnich službách bylo požadcvánc
ukonČeníizolace negativním výsledkern RT-PCR testu. nicrnéně to se rovněž ukazuje jako
necdůvodněné, {at* podmínka se tedy cprcli Ccsavadniniu opatřeni vypot"rští.

Při epidemiologiekórn šeiření KH§ zjrši'*1e ckoinosti kontaktu n,lezl oscbcu, u kl*ré by|*
labcratornim vyŠ*tten;m prckézáno on*mocnění CCViD-lg. Lriezi rkoincsl! cviivňujici
jnlenzltu rizika 1ai.cvál,:l kgnlaklu palři napřiklad Col-.a kontakiu pcužili cchlanrýeh
ptosiře*kŮ *ýcharlci: c§§i čl ll;eslup fiez ..,soban, Frt posuzováni okoincsli knnlaktrl pak
{},:§ postupuj* p*d]* §{el*J|lkáho plkynl h:arlní hygi**ičky Českélepuhiiky 1jecnclnónr;
positlpu K§§ při rgzhldeváníe nařizeni karanlánn;ch opatř*nize Cne 11,z*ťi2*2*.

§tr,3z4

Karanléna se z důvodu dostatečné účinnosti zpravidla zavádí na nnaximální inkubačnídobu,
což v případě tohoto opatření naplněno není, protože je dokumentcvána řada případů
rozvinutí prvních příznaků ipo 14 dnech od kontaklu s nernocnýrn. Epid*miol*gické dopady
zkrácení karan|ény na nrinimálně 10 dní však nejsou významné. Je zřejmé, že nařízením
karantóny na dobu 1S dni mohou některé případy uniknout a inlikovanó osoby nnohgu dále
glg,
což je z epidemi*logického hlediska
onemocnění §ířit, je jich však pouze mezi 2,5 až 5
přijatelné vzhledern k beneíitům, ktelé zkrácení gmezení oscbní svobody do|čených osob
v jiných ob]astech přinese. Ty1o připady s dlouhou inkubaóní doboti mají navíc nižší
schopnost §íiení viru do ckolí. Dai§ím praktickýn, avšak nrincritnínr důvgdem stanovení
desetidenni doby karantény je sjednocení minirnální doby onlezení svobody poi,tybu s izolací
za účelemz.jednodušení sianovených opatření tak, aby nedošlo k mateníveřejnosti.
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