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Tisková zpráva
MĚSÍC DUBEN A COVID-19 V LIBERECKÉM KRAJI
Měsíc duben byl ve znamení jak nových
potvrzených
případů
onemocnění,
tak
uzdravených osob a zejména v otočení poměru ve
prospěch uzdravených.
V měsíci březnu jsme zaznamenali 101
potvrzených případů onemocnění COVID-19 a
v poslední březnový den první dva uzdravené
pacienty. V dubnu byla situace odlišná. Přibylo 94
nových případů a 138 osob se uzdravilo. Nejvíce
potvrzených případů jsme zaznamenali v období od 24. 3. do 15.4. Od té doby se objevovaly denně maximálně
1 až 2 případy, které byly očekávané, výjimkou nebyly dny, v nichž nebyl potvrzen žádný případ. Na konci dubna
bylo takových dní pět za sebou. Nové případy tvořily zejména rodinné kontakty.

„Pokračovala důsledná práce epidemiologů, kteří v co nejkratším čase vyhledávali nemocné a prováděli
epidemiologická šetření, jejichž součástí vždy bylo vyhledání úzkých potenciálně infekčních kontaktů
a jejich cílené bezprostřední testování,“ popisuje MUDr. Jana Prattingerová, epidemiolog KHS LK,
a pokračuje: „Aby se onemocnění nešířilo, byli nemocní po posouzení jejich zdravotního stavu
specialistou v oboru infekčního lékařství izolováni buď v nemocnici nebo v místě bydliště. Osobám, které
byly v kontaktu s nemocný, a byly tedy
exponovány viru, byla praktickým lékařem
nařizována karanténní opatření. V důsledku
toho byly kontakty nemocných a další nemocní
většinou pouze z rodin pozitivních osob.“
V druhé
polovině
měsíce
převýšil
počet
uzdravených
počet
aktuálně
laboratorně
potvrzených nemocných. Za uzdraveného je
původně COVID-19 pozitivní pacient považován
tehdy, má-li v rozmezí 24 hodin dva negativní
výsledky PCR vyšetření nasofaryngeálního výtěru.
Doba pozitivity se u osob z LK pohybovala
v intervalu od 8 do 36 dní. Zhruba polovina
pacientů se stala negativními v rozmezí od 2 do 3 týdnů, čtvrtina do 4 týdnů od prokázání onemocnění.
V Libereckém kraji zemřely 4 osoby starší 65 let s přidruženými onemocněními.
V dubnu bylo praktickými lékaři a KHS LK k odběru indikováno 4710 osob. Toto číslo zahrnuje jak „nově“
testované osoby, tak osoby, u nichž byl prováděn opakovaný rozbor za účelem potvrzení negativity.
Osobám překračujícím hranice do ČR ukládá KHS v souladu s přijatými krizovými opatřeními rozhodnutí
o karantenním opatření. Tato agenda je velmi rozsáhlá a představuje významný podíl práce. Za měsíc duben bylo
vydáno více než 500 rozhodnutí zejména občanům ČR vracejícím se ze zahraničí. Teprve v posledních dubnových
dnech bylo umožněno doložit při vstupu do ČR či v dodatečné lhůtě potvrzení o negativním testu na koronavir
místo povinnosti podrobit se nařízeným karanténním opatřením.
KHS LK se musela a bude muset dále vypořádávat s enormním nárůstem podnětů a oznámení přestupků
v důsledku porušování mimořádných opatření MZ vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. „Od
počátku nouzového stavu nám bylo policejními orgány oznámeno přes 300 přestupků, takový nárůst agendy
nepamatuji,“ říká JUDr. Eva Nekvindová, ředitelka správního oboru KHS LK, a dodává, že „ většina přestupků se
týká porušení zákazu volného pohybu a nenošení roušek.“
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Bylo provedeno 100 kontrol zaměřených na dodržování mimořádných opatření. Jednalo se zejména o patření
týkající se zákazu prodeje služeb, provozování venkovních sportovišť a dodržování podmínek maloobchodního
prodeje.
Řešení epidemie takového rozsahu vyžaduje včasný a komplexní meziresortní přístup. První jednání Krajské
epidemiologické komise svolal ředitel KHS LK jako její předseda již 28. 1. 2020. V rychlém sledu následovala další
tři jednání již s účastí hejtmana LK, posledního jednání se zúčastnil rovněž primátor města Liberce.
„Od 12. 3. 2020 plně přebral management krizového řízení krizový štáb kraje rozšířený o členy krajské
epidemiologické komise. Jeho zasedání se pravidelně účastním. Zprvu se konala každý den, od poloviny dubna 3x
týdně. Dohromady jich bylo více než 30 a stále pokračují. Díky včasné a úzké spolupráci všech složek
a managementu krizového řízení v čele s hejtmanem byla práce na zvládání nastalé a stále se vyvíjející situace
velmi efektivní,“ říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.
I nadále pokračoval provoz infolinky a dále se měnil obsah telefonických dotazů. Ačkoliv se jejich počet postupně
snižoval, denně KHS LK vyřídila cca 200 - 300 hovorů. V dotazech od zaměstnavatelů převažovaly konzultace
návrhů preventivních opatření ve firmách v souvislosti s výskytem koronaviru a k zajištění hygienických opatření
směrem k řidičům kamionů vjíždějících do areálů firem. Fyzické osoby zajímala pravidla domácí karantény, kdy se
karanténa vztahuje na členy rodiny, možnosti vycestování do zahraničí a následná karanténní opatření. Velký
objem dotazů byl i ze strany provozovatelů zejména služeb.
V průběhu měsíce dubna byl provoz infolinky ve všedních dnech denně zajišťován do 19 hod a o víkendech v době
od 8 hod nejprve do 14 a poslední víkend do 12 hodin. Od druhé poloviny dubna došlo k rozšíření úředních hodin
pro veřejnost a to na standardní dobu úředních dní s omezeným pohybem po budově, když do té doby byl provoz
mimořádným opatřením určen v rozsahu 2x týdně 3 hodiny. „Od začátku května se plánujeme vrátit blíže
k původní pracovní době. Ve všedních dnech bude provoz infolinky zajišťován ve standardních provozních hodinách
a o víkendu dle potřeby. V případě naplánování návštěvy podatelny KHS LK doporučujeme sledovat informace na
webových stránkách a osobní konzultace s odbornými pracovníky stále konzultovat nejprve telefonicky. Provozní
doba infolinky o víkendu je na webových stránkách zveřejněna aktuálně vždy v pátek,“ uzavírá s nadějí v hlase
Valenta a dodává: „Samotný návrat k normálu neznamená, že jsme nad virem definitivně zvítězili. Zmírnění
některých mimořádných opatření by měl nahradit zdravý rozum, ale i to, co jsme se v průběhu epidemie naučili –
mýt si ruce, dodržovat odstupy a zvažovat čeho se musím zúčastnit či kam jít.“

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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