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Dle rozdělovníku Praha 26. února 2020
Č. j.: MZDR 8653/2020-1/OVZ
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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobených novým
koronavirem, s ohledem na aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a na základě dosavadních zkušeností
s praktickou aplikací postupů stanovených v dokumentu pod název „Organizace ošetření,
laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů možnou zavlečenou
infekcí koronavirem (2019 – nCoV)“, jehož aktualizovaná verze Vám byla zaslána v příloze
k dopisu č. j. MZDR 7749/2020-1/OVZ ze dne 24. února 2020, Vám v příloze zasílám
v pořadí třetí aktualizaci algoritmu postupů ve vztahu k novému koronaviru.
V zájmu větší přehlednosti a srozumitelnosti změn zapracovaných do aktualizovaného
algoritmu bych ráda upozornila na následující skutečnosti:
1. Oblasti zasažené novým koronavirem uvedené v aktualizovaném algoritmu v části
epidemiologická kritéria, byly změněny s odkazem na seznam oblastí s
předpokládaným komunitním přenosem, přičemž je zde odkázáno na oficiální zdroj
těchto informací s uvedením konkrétního linku na webu Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí, kde je daný seznam publikován.
2. Mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně
zařazeny: Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony
Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur.
3. Do části řešící odběr vzorků biologického materiálu byl doplněn text „…nebo
tracheální stěr…“
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Dovoluji si Vás požádat, aby při ošetřování, laboratorním vyšetření a komunikaci
v souvislosti s osobami s podezřením na nákazu koronavirem SARS-CoV-2, bylo
postupováno dle zásad stanovených v přiloženém aktualizovaném algoritmu.
V přílohách 2 až 6 Vám zasílám k využití další odborné dokumenty ECDC.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem,

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR

Příloha
1. Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě
pacientů

možnou

zavlečenou

infekcí

koronavirem

SARS-CoV-2

(verze

z 26.2.2020)
2. Areas with presumed community transmission – dokument ECDC
3. Case definition and European surveillance for COVID-19 - dokument ECDC
4. Public health management of persons, including health care workers, having had
contact with COVID-19 cases in the European Union - dokument ECDC
5. COVID-19 hospital preparedness checklist - - dokument ECDC
6. Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of
patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV)
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Rozdělovník


Krajské hygienické stanice



Hygienická stanice hl. m. Prahy



Státní zdravotní ústav



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



Ministerstvo obrany, hlavní hygienik



Ministerstvo vnitra, ředitel odboru zdravotnického zabezpečení



Ředitelům přímo řízeních organizací MZ



Česká lékařská komora



Česká lékařská společnost JEP



Společnost infekčního lékařství ČSL JEP



Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP



Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR



Sdružení praktických lékařů České republiky



Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP



Hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy

Na vědomí:
Odbor přímo řízených organizací MZ ČR
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