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V Liberci 2. července 2020

Tisková zpráva
MĚSÍC ČERVEN A COVID-19 V LIBERECKÉM KRAJI
V měsíci červnu bylo v LK laboratorně potvrzeno 61 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 8 osob.
K odběrům na PCR vyšetření bylo indikováno celkem 1602 osob. Jedna osoba v souvislosti s uvedeným
onemocněním zemřela.
Na počátku měsíce bylo v LK evidováno pouze 7
osob, u kterých byla infekce stále aktivní, tj.
tyto osoby neměly dva negativní výsledky PCR
vyšetření nasofaryngeálního výtěru v odstupu 24
hodin. Na konci měsíce tento počet stoupl na 60.
Změna situace nastala 19. června, kdy bylo
lokalizováno ohnisko nákazy v průmyslové zóně
a související ubytovně.
Důsledným epidemiologickým šetřením za
spolupráce zaměstnavatelů byly vyhledány úzké kontakty v zaměstnání, v rodinách a souvisejících objektech k
bydlení. Rozhodnutí o karanténních opatřeních bylo vydáno pro více než 200 osob. Ohnisko se tak zatím podařilo
dostat pod kontrolu.
Na konci měsíce jsme zaznamenali jeden pozitivní případ v MŠ, dítě bez klinických příznaků, rodinný kontakt o den
dříve diagnostikovaného pozitivního případu. Úzké kontakty mezi dětmi a personálem v MŠ byly dány do
karantény a budou testovány.
Na přelomu měsíců června a července jsme v souvislosti s novým případem českého zaměstnance mimo
průmyslovou zónu, u kterého bylo onemocnění COVID-19 potvrzeno 1. července vyhledali a nechali testovat jeho
úzké pracovní kontakty. Vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme testovali také agenturní dělníky pracující pro
společnost, kteří nebyli úzkými kontakty nemocného. Agenturní dělníci byli pozitivní v 65 % případů.
„Toto zjištění odkrývá závažný epidemiologický problém spojený se zahraničními dělníky, kteří bydlí ve větších
počtech na ubytovnách či v soukromých bytech a lékaře navštěvují zpravidla výjimečně. Stačí tedy jedna COVID
pozitivní osoba, která se vrátí z oblasti s výskytem onemocnění a onemocnění se v jejich komunitě šíří, což
znamená, že se může rozšířit do dalších podniků a firem. V současné době vnímáme existující ohnisko jako
“průmyslové podniky Liberec“ propojené zejména přes společné bydlení“, vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová,
ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.
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