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MĚSÍC BŘEZEN A COVID-19 V LIBERECKÉM KRAJI
Měsíc březen přinesl do České republiky a následně do Libereckého kraje první případy potvrzeného onemocnění
způsobeného novým koronavirem označovaného „COVID-19“. Dle očekávání nezůstalo u prvních případů …
Testování osob s podezřením na onemocnění způsobené novým koronavirem začalo v Libereckém kraji v pondělí
2.3.2020 a první potvrzený pozitivní výsledek z Libereckého kraje oznámila laboratoř 12.3.2020. Start byl tedy
v Libereckém kraji pozvolnější než v ostatních krajích ČR. Poslední březnový den jsme však evidovali již 101
pozitivních případů a celkem 1328 laboratorních vzorků. Zatímco první případy byly spojeny s čistě cestovatelskou
anamnézou, situace nyní je odlišná.
„Zatím se nám stále daří trasovat, tedy stopovat cestu nákazy. V současné době se jako dominantní ukazují
vzdálenější rodinné kontakty, z čehož je zřejmé, že se rodiny vzájemně navštěvují. Z rodin se pak onemocnění
bohužel přenáší do podniků. Tam v důsledku uvalení karantény na zaměstnance či kolektivy směn hrozí omezování
provozu/směn či jejich uzavření pro nedostatek pracovníků,“ popisuje Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.
Se zvyšujícím se počtem nemocných musí být zaměstnavatelé připraveni na situaci, kdy bude část jejich
zaměstnanců v karanténě a snažit se v maximální míře předejít dopadům. Opatření, která jsou účelná, zahrnují
rozdělení směn tak, aby se potkával, vždy jen jeden kolektiv, dezinfekci prostor a dotýkaných ploch mezi
směnami.
„Situace v ČR i Libereckém kraji je v porovnání s nejzasaženějšími Evropskými zeměmi zatím příznivější v počtu
nemocných i v podílu nemocných v nejohroženější věkové skupině, mezi seniory. Aby nedošlo k dramatické změně
vývoje k horšímu, je třeba si uvědomit, jak se chováme a že na našem chování záleží. A to velmi. Je třeba
maximálně omezit návštěvy mezi rodinami a přáteli doma. Pobyt v přírodě je sice možný, počasí k tomu vybízí a
bude vybízet ještě více, ale prosím, vybírejme si místa, kde nebudou davy lidí a zase, pohybujme se tam s lidmi,
s nimiž sdílíme společnou domácnost, pokud potkáme známé, je třeba dodržovat bezpečný odstup. Sdružování
mládeže v pozdních odpoledních či večerních hodinách „v přírodě“, kdy několik osob z různých rodin dojede jedním
autem kamsi a tam pořádá dýchánek, je za současné situace zcela nepřijatelné. Způsoby rizikového chování, které
jsem popsal, mohou totiž dále vést k onemocnění seniorů, kteří jsou v rodině,“ apeluje Valenta.
Od počátku března je občanům k dispozici v různých podobách infolinka. Počet linek byl v průběhu měsíce
v návaznosti na situaci upravován. V maximálním rozsahu byly k dispozici 3 spojovatelky, které hovory
distribuovaly podle závažnosti i dostupnosti pracovníků. V období před jarními prázdninami v Libereckém kraji, na
jejich konci a týden po skončení bylo množství telefonátů enormní, v některých dnech jsme vyřídili až 600 hovorů.
Infolinka je občanům stále k dispozici v prodloužené době a je určena k dotazům týkajícím se kontaktu
s pozitivním případem, indikace vyšetření na COVID-19, nastavování izolací a karantén a stanovování
protiepidemických opatření. Není určena k získávání obecných informací, které lze dohledat na webovských
stránkách různých institucí ani k dotazům týkajícím se organizace zdravotní péče. Co se týká sdělování výsledků
vyšetřovaných osob, KHS LK informuje všechny pacienty s pozitivním výsledkem bez ohledu na to, zda byli
k vyšetření posláni KHS LK nebo praktickým lékařem. Lidé, které na vyšetření odeslal praktický lékař, informuje o
negativním výsledku tento praktický lékař. Ty, které odeslala na vyšetření KHS LK, informuje KHS LK.
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