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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ 

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w 

 

V Jihlavě 19.3.2020 

Vážení, 

následujícím materiálem chceme reagovat na z pochopitelných důvodů trvající požadavky na celou 

škálu informací k problematice nového koronaviru a jím vyvolaného onemocnění COVID-19. Pro 

současný stav je vlastní že netrpí absencí dat, spíše pro něj charakteristické přehlcení systému 

informacemi, a jejich mnohdy nekoordinovanou nabídkou od všech zainteresovaných subjektů, 

nějakým způsobem dotčených řešením pandemie. Kromě toho situace v opatření centrálních orgánů 

se neustále vyvíjejí a vydávané podmínky se dle aktuální situace mění a zprłsnujl. 

Proto v prvním kroku nabízíme průvodce do dostupnými informačními zdroji. Většinu údajů dnes 

nabízejí webové stránky jednotlivých institucí. Dostupnost pro Vaši praxi významných a jejich základní 

členění dále uvádíme. 

Stránky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina http://www.khsjih.cz/ okamžitě po otevření obsahují 

nezbytné údaje o kontaktech pro řešení epidemie, doporučení pro postup při řešení infekce a aktuální 

výstupy zjednání centrálních orgánů 
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Analogicky jsou konstruovány webové stránky Kraje Vysočina https://kr-vysocina.cz spravované 

Krajským úřadem obsahující navíc výstupy zjednání Bezpečnostní rady kraje a Krajské epidemiologické 

komise závazné pro území kraje. 

Hospodaření transparentně hejtman telefonni seznam Veřejná doprava tiskové zprávy t: rada povinné informace

 Vysočiny s: podatelna 

Veškeré záte2'tosti mimo tuto dobu může vetejnosl fešit telefonicky nebo e-mailem s konkrétními 

pracovnö4Y úřadu 
Očkujeme veřejnosti za pochopení. 

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR mzcr.cz obsahují ucelené informace týkající se charakteristiky 

virového onemocnění, organizační postupy při řešení jednotlivých případů, úroveň zmocnění 

jednotlivých článků zdravotního systému ČR při řešení pandemie, chronologicky uspořádaná jednotlivá 

opatření Vlády ČR k pandemii COVID-19. 

služby Život  na  Vysočině 

z:  rozpočet  a  hospodařeni o  kraji 

Videa 
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 Otázky a odpovědi 

odkazy. 

 Seznam  center 

> Seznam laboratoři 

 Vývoj událostí včase 

> Tiskové zprávy 

MINISTERSTVO  ZDRAVOTNICTV

i 
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Mimořádná opatřeni 

 pro zdravotnłky 

 Pro zaměstnance a zaméstnavatele 

 Státy světa s vysokýľT1 rizikem přenosu nákazy 

 Materiály ke staženi 

Pro potřeby široké veřejnosti jsou určeny informační linky (bohužel často přetížené), dnes 

provozované širokým spektrem institucí Jejich základní přehled uvádíme, přičemž zde ovšem musíme 

volit informační kanál již podle konkrétního zaměření svého požadavku (problému). Často se totiž 

stává, že dotaz je směrován na subjekt, který není v dané oblasti zcela kompetentní, a informační 

systém se zcela zahlcuje. 

Přehled důležitých kontaktů: 

KHS kraje Vysočina: Kontakty pro případ konzultace nákazy koronavirem: Pracovní dny: 567 564 551, 

566 650 866 (Po - Pá: 8:00 - 15:00), E-mail: koronavirus@khsjih.cz 

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat ve všední 

dny v době od 8:00 do 22:00 hodin 

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu"72481 Ol 06, 725191367, 725191370 

Ministerstvo dopravy: CZ 225131810, EN 225131820 - doprava 

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 — zahraniční cesty 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224854444 — podnikatelé a živnostníci 

Ministerstvo vnitra: 974 815394, 974815395, 974815396 — bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci 

Úřad vlády: www.vlada.cz 

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz — zdraví a hygiena 

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz — zahraniční cesty 

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz — doprava 

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz — bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz — daně a další finance 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz — pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky 

a služby 

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz — sociální pojištění 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz — vzdělávání a sport 

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz potraviny, zvířata, rostliny, lesy Ministerstvo 

spravedlnosti: www.justice.cz — právo, soudy, věznice 

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmľ.cz — cestovní ruch, zájezdy 

Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz — podpůrné programy 

 

 

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz — spotřebitelé 

Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus 

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 952222222 

Vojenská zdravotní pojišťovna: 844888888 Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna: 810800000 

Oborová zdravotní pojišťovna: 261105555 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800209000 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 844211211 

RBP zdravotní pojišťovna: 800213213 

Nicméně celý informační systém spojují základní principy a pravidla pro řešení pandemie, které pro 

přehlednost uvádíme. 

 l . Základní doba trvání karantény pro COVID-19 je 14 dní (může být prodloužena v závislosti na 

průběh onemocnění) 

2. Do karantény dnes umisťuje pacienty jejich praktický lékař (formou speciální pracovní 

neschopnosti). KHS tak koná pouze ve sporných a specifických případech. 

3. Do karantény je umístěn člověk na základě cestovní anamnézy, kontaktů s nemocným, nebo v 

případě významných klinických příznaků při vyloučení chřipkového nebo obdobného 

respiračního onemocnění. 

4, Karanténa může být i předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (její podmínky 

jsou upraveny opatřeními vlády a zákonnými předpisy). 

5. Na celostátní úrovni je chování populace regulováno opatřením vlády (jejich přehled je 

chronologicky uspořádán a dostupný na www.mzcr.cz. nebo www.vlada.cr 

6. Doba léčby COVID-19 není dána pouhým odezněním klinických příznaků, ale negativními 

výsledky testu na přítomnost koronaviru. 

7. O testování konkrétních pacientů na koronavirus rozhoduje hygienik. 

8. Testování na koronavirus provádí zdravotnické zařízení a vybrané laboratoře. 

9, Doba vyhodnocení testu je závislá na technickém vybavení a vytíženosti konkrétní laboratoře 

(rozsah hodin až dní). 
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IO, Výsledky rychlotestů na COVID-19 se dále potvrzují klasickou metodou testování. 

11. Konkrétní oblast obec se na základě rozhodnutí KHS uzavírá opatřením obecné povahy v 

případě předpokladu významného ohniska nákazy. KHS vždy v tomto případě spolupracuje s 

vedením obce a informuje MZČR. 

12, KHS komunikuje s vedením obce (informace o izolaci pacientů, informace o případech 

onemocnění, informace o uzávěře obce) a vždy za předpokladu narůstajícího rizika výskytu 

onemocnění 

13, Dodržování pravidel karantény a léčby kontroluje Policie ČR ve spolupráci s KHS. 

14. Vědomé šíření onemocnění COVTD-19 je na základě usnesení vlády hodnocené jako trestný 

čin 

15. Základní prevencí onemocnění COVID-19 je důsledné dodržování hygienických pravidel 

(osobní hygiena, ochranné pomůcky — roušky, rukavice, případně brýle a desinfekční 

prostředky). 

16. V případě potřeby informací o COVID-19 je třeba využívat informační kanály, informační 

telefonní linky, krizové linky jsou určeny pouze pro řešení akutních případů onemocnění. 

 S pozdravem  

MUDr. Jan Říha 

ředitel KHS kraje Vysočin 


