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NEPŘÍZNIVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V OKRESE ČESKÁ LÍPA 

Od druhé poloviny května eviduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v oblasti ORP 
Nový Bor 66 laboratorně potvrzených případů Covid-19. Případy jsou epidemiologicky spojeny do 
dvou ohnisek navázaných na obec Polevsko (v obci přímo je necelá polovina případů - 27).  
Vzhledem k rychlému nástupu provádíme epidemiologické šetření od samého počátku 
s podezřením na riziko přítomnosti nových mutací viru. Součástí těchto šetření je i vyšetření 
diskriminační metodou PCR, zda se jedná o variantu viru, která běžně cirkuluje v ČR nebo nikoliv. 
Diskriminační PCR vyšetření u 25 vyšetřených vzorků ukázalo, že se nejedná o „britskou 
variantu“, proto byly vzorky odeslány do národní referenční laboratoře Státního zdravotního 
ústavu a také do spolupracující laboratoře ve Drážďanech na podrobnější analýzu tzv. sekvenaci. 
Na výsledky v současné době čekáme, nicméně všechna opatření jsou činěna jako v případě 
potvrzení mutace. Pozitivní osoby jsou dávány do izolace a osoby v rizikovém kontaktu, který je 
s ohledem na mutace posuzován se zvýšenou přísností, jsou dávány do karantény. Ukončování 
izolací i karantén je po minimálně 14 dnech PCR vyšetřením. V této souvislosti je nutné také 
zároveň zmínit, že žádná osoba nebyla dosud v souvislosti s tímto ohniskem hospitalizována. 

Ve zvýšené míře probíhá v oblasti i kontrola dodržování mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví. Pokračuje očkování osob, které je otvíráno pro další věkové skupiny. V současnosti 
je alespoň jednou dávkou očkováno přes 40 % dospělé populace a oběma dávkami více než            
15 %. Případy, které v posledních dnech navyšují počet nemocných v ohnisku jsou očekávané, 
jedná se o osoby v karanténě. To spolu s mírným průběhem onemocnění, důsledným trasováním 
a hromadným i individuálním testováním dává naději, že se toto ohnisko podaří v brzké době 
zvládnout. Nicméně průběh celé pandemie nás dostatečně poučil, že k ní musíme přistupovat 
s maximální pokorou a obezřetností. Z tohoto důvodu se obracíme na každého občana                                
i představitele samosprávy, podniků a institucí, aby důsledně dodržovali nařízená opatření                                
i zvažovali všechny další aktivity, které by mohly přispět k rozvoji epidemie, přestože nejsou třeba 
již zakázány.  

Hodně zdraví přejí všem pracovníci KHS Libereckého kraje. 
 
 
 
 
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
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