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V Liberci 18. března 2020 

 
JIHOAFRICKÁ MUTACE V LIBERECKÉM KRAJI 
 
V Libereckém kraji evidujeme dvě nepřímo související ohniska potvrzených či vysoce suspektních 
případů jihoafrické mutace.  
 
První případ jsme zaznamenali v souvislosti s hlášením PCR pozitivity a suspektního případu 
„jihoafrické mutace“ u účastníka zájezdu do Zanzibaru, kde byla nejprve vyšetřena laboratoří KNL 
mutace, kterou následně potvrdila NRL a vzorek bude sekvenován.  Rodinní příslušníci  v kontaktu 
jsou negativní a bez příznaků.  Vzhledem k tomu, že žijí v jedné domácnosti karanténa jim byla 
prodloužena na 14 dní a bude ukončena PCR testem.  

 
Druhý případ vysoce suspektního podezření na „jihoafrickou mutaci“ byl zachycen v rámci 
screeningu mutací, který v Libereckém kraji provádíme. Byl detekován pracovník státní správy 
bez cestovní anamnézy. Jeho spoluzaměstnanci kynologové a psi pracují na letišti Václava Havla. 
Shodou okolností „testovali“ turisty ze Zanzibaru a mezi nimi byl i výše uvedený pacient. 
Epidemiologickým šetřením jsme vyhledali a hromadným odběrem   otestovali 16 osob státní 
správy, které byly v kontaktu. Celkově bylo z organizace státní správy detekováno 6 pozitivních 
případů.  Dále jsme vyhledali dalších 11 pozitivních kontaktů v rodinách. V jednom případě došlo 
přes rodinného příslušníka k přenosu na pracovišti liberecké firmy (3 případy). Všechny tyto osoby 
jsou pozitivní na susp. jihoafrickou mutaci. Pokračujeme ve vyhledávání dalších kontaktů 
pozitivních a zajistili jsme hromadný odběr kontaktů na pracovišti. 
 
Laboratoř Krajské nemocnice Liberec pokračuje ve screeningu pozitivních PCR testů na 
jihoafrickou mutaci, zatím se další případy neobjevily.  
 

KHS LK pokračuje v důsledném epidemiologickém šetření všech pozitivních případů PCR 
v Libereckém kraji - do 24 hod vyhledáme více jak 80 % případů, uplatňujeme přísnější posouzení 
rizikových kontaktů, 14ti denní karantény a izolace a následných PCR testů.  
 
Apelujeme na občany ČR, aby nevyjížděli do rizikových oblastí jen proto, že to je ještě povoleno, 
resp. že země která tento turismus připustí třeba ani nerespektuje nemoc jako takovou. 
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