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Dne 10. 4. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se možnosti ubytování
pracovníků mezinárodní dopravy (lodní posádka) v období karantény.
Dle bodu 2. a bodu 3. Usnesení vlády Ceské republiky o přijetí krizového opatření ze dne 6. 4.
2020 č. 387 platí od 14.4.2020 povinnost pro pracovníky mezinárodní dopravy, jejichž doba
vycestování byla delší než 14 dni, oznámit be@rostředně po vstupu na území ČR tuto skutečnost
příslušné krajské hygienické stanici, která roZhodne o karanténě dle § 64 písm. a) ve spojení as §
2 odst.7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve mění pozdějších předpisů.
Karanténou se podle uvedeného zákona rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která pobývala
v ohnisku nákazy, od ostatních fýzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění
v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Osoby, kterým je nařízena karanténa, ji tráví doma za dodržování přísných hygienických opatření
pro domácí karanténu, včetně povinnosti omezit v místě nařízené karantény styk s ostatními
fýzickými osobami na nezbytně nutnou míru. Na rodinné příslušníky se karanténa nevztahuje; je
nařizována pouze osobám, které jsou podezřelé z nákazy, za které se současné situaci v zásadě
považují všichni, kdo překročí hranici do České republiky.
V ideálním případě je vhodné trávit karanténu odděleně od rodinných příslušníků napňklad někde
na chalupě, to však ne vždy lze. Místo, které je v roZhodnutí o nařízení karantény určeno, je však
závazné a jeho opuštění by se osoba, jíž je karanténa nařízena, vystayovala postihu za přestupek.
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Ing. Kateřija Forysová
Ředitelka odboru hygieny práce

Příloha: Pokyny pro domácí karanténu
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