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V Liberci 5. srpna 2020 
Tisková zpráva 

MĚSÍC ČERVENEC A COVID-19 V LIBERECKÉM KRAJI 

V měsíci červenci bylo v LK laboratorně potvrzeno 153 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 79 
osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 4082 osob. Nikdo v souvislosti s uvedeným 
onemocněním nezemřel.  

 

 

 

Nejnižší počet osob, 
u nichž byla infekce 
stále aktivní, byl 
v polovině měsíce 
června. 

 

 

 

Se vznikem ohniska „průmyslové podniky“, jehož zdrojem byli zejména zahraniční dělníci a jejich 
ubytování, začal počet pozitivních případů opět stoupat. V červenci se objevilo několik menších ohnisek 
v Jablonci nad Nisou s negativním dopadem na zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, městskou 
policii či městský bazén. Ohniska se podařilo lokalizovat, v současné době vyhasínají a nepředstavují riziko. 
Větší ohnisko se objevilo na Liberecku v průmyslovém podniku, kde je nyní 30 potvrzených případů. Opět 
většinu tvoří zahraniční dělníci, kteří jsou ubytovaní v několika ubytovnách a pronajatých bytech napříč LK. 
Případy navazující na toto ohnisko se objevují ve všech okresech. Zde stále probíhá epidemiologické 
šetření a testování osob.  

Další „jednotlivé případy“ souvisí s návraty ze zahraničí, kontaktem s pozitivní osobou na 
společenské/pracovní/sportovní akci mimo Liberecký kraj. Tyto případy na sebe generují další osoby 
v kontaktu, zejména rodinné příslušníky a spolupracovníky. Významný podíl představují „dětské případy“, 
kdy byly děti  v kontaktu s pozitivní osobu na sportovních soustředěních organizovaných různými kluby.  

Od 24. 7. 2020 platí v LK 
povinnost nosit ochranu 
horních cest dýchacích 
ve všech zdravotnických 
zařízeních a vybraných 
zařízeních sociálních 
služeb. Vydání 
mimořádného opatření 
projednala na svém 
jednání Krajská 
epidemiologická komise 
(text MO). Zařízení byla 
vybrána z hlediska 

možné profesionální expozice a z hlediska ochrany zranitelné části populace tam, kde dochází 
k pravidelnému delšímu kontaktu personálu s pacienty, s klienty či s uživateli. Ve všech nemocnicích LK 
kraje platí z rozhodnutí jejich ředitelů zákaz návštěv, návštěvy jsou omezeny i v zařízeních sociálních 
služeb.   

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Narizeni_KHS_1-2020_22-7-20.pdf
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I přes výskyt nových případů je situace v Libereckém kraji klidná a zatím nehrozí nekontrolovaný 
komunitní přenos.   

 „Rád bych apeloval na všechny, aby dbali na dodržování základních preventivních pravidel, kterými jsou 
důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování bezpečných odstupů či zvažování akcí, kterých se 
zúčastním. Není-li možné dodržet bezpečnou vzdálenost, abychom použili roušku i tam, kde není tato 
povinnost uložena. Máme-li zvýšenou teplotu, bolest v krku, kašel, rýmu, tedy příznaky, které mimo jiné 
provázejí i onemocnění COVID-19, abychom nenavštěvovali žádný kolektiv a konzultovali svůj zdravotní 
stav s praktickým lékařem. Jakkoliv tato pravidla stále opakujeme, denně se setkáváme s jejich 
nerespektováním“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, ředitel KHS LK a dodává, že „ z epidemiologických 
šetření, která vedeme, zjišťujeme, že v mnoha případech lidé nechtějí přijmout osobní odpovědnost. Mám 
na mysli takové případy, kdy neuzpůsobí své chování zřetelnému riziku, například když se dotyčný či 
dotyčná pohybovali v ohnisku či  v případech, kdy čekají na výsledky vyšetření indikovaného kvůli 
zdravotním potížím.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


