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NAKLÁDÁNÍ SE ZEMŘELÝMI V RÁMCI SARS-COV-2/COVID-19 

 COVID-19 není nebezpečnou nemocí ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Potenciální riziko přenosu je považováno za nízké. 

 Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu kapénkovou infekci, která je přenášena 

vzduchem v návaznosti na funkci dýchacích orgánů. Z povrchu se lze infikovat pouze mechanickým přenosem 

na sliznici (např. rukou do oka nebo úst). Tomu účinně brání desinfekce rukou a zamezení dotyků obličeje, 

nejlépe pak používání rukavic. 

 Při manipulaci s tělem zemřelého je nutné používat vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, 

desinfekční prostředky na ruce a je nezbytné vyhýbat se možnému přenosu viru na obličej (do úst a očí) 

dotykem. Vzhledem k tomu, že se předpokládá vstup do prostředí, kde jsou lidé v karanténě (hrozí kapénkový 

přenos) a zemřelý podlehl nákaze COVID-19, měli by mít pracovníci: respirátor FFP2 nebo vyšší třídy ochrany, 

ochranu očí, ochranný oděv a rukavice. V případě manipulace s tělem zemřelého mimo prostor, kde došlo k 

úmrtí, platí zejména používání rukavic, častá desinfekce rukou a zabránění přenosu na sliznice. 

 Po dobu epidemie koronaviru neprovádět úpravu těla zemřelého pozůstalými. 

 Ukládat vždy tělo zemřelého, který podlehl nákaze COVID-19, do vaku. 

 U zemřelého, který podlehl nákaze COVID-19, se neprovádí standartní služby jako je česání a mytí, tělo se 

neobléká. 

 U zemřelého, který podlehl nákaze COVID-19, se neprovádí vystavování těla, ani pozůstalým není umožněna 

prohlídka těla. 

 Pohřbení u zemřelého, který podlehl nákaze COVID-19, se provádí jak je obvyklé (uložení do hrobu, hrobky, 

zpopelnění). 

 Veškerý odpad vzniklý při péči o zemřelého by měl být bezpečně shromažďován v označených, oddělených, 

krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných shromažďovacích prostředků, podle možnosti 

spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován 

nebo obal by měl být alespoň ošetřen desinfekcí a to nejlépe v místě jeho vzniku. Pokud takový shromažďovací 

prostředek není k dispozici, odpad by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít 

minimální tloušťku 0,2 mm. Pytel by měl být následně na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Pokud se 

odpad přemisťuje mimo lokalitu vzniku, je důležité zajistit, aby s odpadem bylo bezpečně nakládáno. 

 Obecně při kontaktu s pozůstalými v domácnosti je základním pravidlem omezit blízký kontakt na krátkou dobu 

(řádově do 15 min.), časté mytí a desinfekce rukou. Samotná (i potencionálně) infikovaná osoba musí používat 

roušku k omezení šíření nákazy. 

 Provádět dezinfekci prostředí po manipulaci s tělem zemřelého, který podlehl nákaze COVID-19, dezinfekčním 

prostředkem s virucidním účinkem dle návodu použití daného přípravku. 

 Praní prádla pro zaměstnance provádět na teplotu minimálně 60 ̊ C. 

 

 

 
Ing. Jana Loosová, Ph.D. 

ředitelka oboru hygieny obecné a komunální 

 

 

 

V Liberci 9. dubna 2020 

 

 


