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Složky IZS procvi ovaly spolupráci p i podez ení na výskyt onemocn ní Ebola   
Pracovníci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad 

Labem, hasi i, záchraná i, policisté i m stští strážníci se dnes zapojili v Turnov  (Dalim icích) do 

velkého taktického cvi ení s názvem „Ebola – transport osoby s podez ením na výskyt vysoce 

nakažlivé nemoci.“ Nám t uvedl cvi ící do situace, kdy se zp t do eské republiky vrátil z mise v 

Sierra Leone jeden z epidemiolog . Po návratu se cítil unaven, poci oval bolesti sval  a m l i 

zvýšenou teplotu. S vyp tím sil se po cest  do nemocnice zastavil ve firm  svého kamaráda. Zde 

išel do kontaktu s lidmi, kte í v objektu pracovali.  

Na místo jako první dorazili záchraná i RZP Turnov, kte í po zjišt ní podez ení na nákazu 

nebezpe ným virem aktivovali prost ednictvím zdravotnického opera ního st ediska a KOPIS 

složky IZS k zajišt ní mimo ádné události. Pacient byl mobilní, p i v domí, a proto bylo možné na 

míst  odebrat epidemiologickou anamnézu. To bylo provedeno podle instruktáže Krajské 

hygienické stanice Liberec. Z ízen byl štáb velitele zásahu a aktivován Biohazard team ZZS LK 

pro zajišt ní a transport rizikových osob.   

Hasi i po p íjezdu vyty ili nebezpe nou zónu, p ipravili dekontamina ní stanovišt  a spole  se 

ZZS LK provedli transport osoby v biovaku. Zajistili také dekontaminací lidí, kte í p išli s mužem do 

styku. Do nebezpe né zóny zasahující vstupovali ve speciálních jednorázových ochranných 

oblecích. Cvi ení se zú asnili profesionální hasi i z Turnova, Semil, Jablonce nad Nisou a s 

kontejnerovým systémem dorazili také hasi i z centrální stanice Liberec.   

Policisté uzav eli místo zásahu, aby zamezili vstupu nepovolaných osob. Dále zajistili všechny 

vstupy do objektu firmy s cílem zabránit p ípadnému út ku nespolupracujících ohrožených 

civilních osob. Vzhledem k tomu, že v pr hu zásahu za ala v budov  stoupat nervozita osob, 

museli policisté v ochranných oblecích uvnit  zajistit klid a sjednat po ádek. Následn  také 

poskytovali pomoc dekontaminovaným osobám, které u sebe nem ly mobilní telefony ani doklady. 

Policisté na míst  zásahu vedli evidenci osob a ve spolupráci s hygienickou stanicí  vyhledávali 

osoby, s nimiž byl podez elý z nákazy v kontaktu. Policisté zajistili doprovod vozidl m 

evážejícím infek ní materiál a doprovod transportu osoby pravd podobn  nakažené vysoce 

nebezpe nou nákazou.  

Celkem byla prost ednictvím záchranné služby transportována jedna osoba s podez ením na 

nákazu vysoce infek ním agens v biovaku do Nemocnice Na Bulovce. Výsledky vyšet ení a 

potvrzení nebo vylou ení nákazy budou známy do 24 hodin. Dva záchraná i, kte í jako první 

ošet ovali nakaženého muže, byli umíst ni v karantén  na infek ním odd lení Nemocnice Na 

Bulovce. Dalších p t osob s p ímým kontaktem skon ilo na infek ním odd lení KNL k dalšímu 



pozorování. Aktivace infek ního odd lení Nemocnice Na Bulovce bylo provedeno cestou 

oznámení na Ministerstvo zdravotnictví R. 
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