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V Liberci 11. června 2020 
 
Tisková zpráva 

MĚSÍC KVĚTEN A COVID-19 V LIBERECKÉM KRAJI 

V měsíci květnu bylo v LK laboratorně 
potvrzeno 6 případů onemocnění COVID-
19 a uzdravilo se 46 osob. V měsíci květnu 
v LK nikdo v souvislosti s uvedeným 
onemocněním nezemřel. Na konci měsíce 
bylo v LK evidováno pouze 10 osob,                    
u kterých byla infekce stále aktivní, tj. 
tyto osoby neměly dva negativní výsledky 
PCR vyšetření nasofaryngeálního výtěru v 
odstupu 24 hodin. Ve světle současných 
poznatků jsou takové osoby pokládány za 
infekční tj. potencionální zdroje nákazy a 
musí zůstat izolovány.  

„Se skončením nouzového stavu skončil svoji činnost krizový štáb LK a řízení protiepidemických opatření se 
znovu ujala Krajská epidemiologická komise. V průběhu května jsme se k jednání sešli 2x, abychom reagovali 
na rozvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. V rámci LK jsme odložili uvolnění návštěv 
v lůžkových zdravotnických zařízeních, diskutovali spolupráci v oblasti zahraničních dělníků, podobu triáže ve 
zdravotnických zařízeních a spoustu dalších praktických souvisejících záležitostí včetně inventury osobních 
ochranných pomůcek,“ říká MUDr. Vladimír Valenta. 

Státní zdravotní dozor prováděla KHS LK v tomto období zejména za účelem ověření, jakým způsobem jsou 
dodržována vydaná mimořádná opatření či jak jsou dodržovány pokyny k rozvolňování: 

 oblast potravin – 67 kontrol – nejvíce kontrol bylo v prodejnách potravin různého typu – zaměřili jsme se 
zejména na dodržování hodin určených k nákupu osobám starším 65 let, nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest, zajištění prodeje nebalených potravin, poskytování ochranných prostředků na ruce                       
u vchodu do prodejny, umístění dezinfekčních prostředků 

  oblast služeb – 83 kontrol – kadeřnictví, pedikúry/manikúry, kosmetika, masáže, tetováže, solária  

 ubytovací služby – 8 kontrol + 5 odběrů teplé vody 

Téměř ve všech případech bylo ověřeno, že požadavky mimořádných opatření jsou dodržovány, ojedinělé 
případy se zjištěnými nedostatky byly řešeny spíše domluvou na místě a okamžitým zjednáním nápravy. 
V souvislosti s porušením mimořádných opatření jsme uložili jednu blokovou pokutu. 

V rámci povinností osob přicházejících do ČR bylo KHS LK v květnu předloženo celkem 410 výsledků PCR 
vyšetření, z čehož byl 1 pozitivní. KHS LK za stejné období vydala 274 rozhodnutí o karanténních opatření.   

V souvislosti s epidemií COVID-19 obdržela KHS LK téměř 450 podnětů k řešení porušování povinností 
stanovených mimořádnými či ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo krizovými opatřeními 
vlády. Více jak  v  polovině případů se jednalo o porušení povinnosti používat prostředky ochrany dýchacích 
cest při pohybu a pobytu mimo bydliště. Další významnou skupinu tvoří oznámení na porušení omezení 
volného pohybu (soudem zrušená opatření MZ). Spíše marginální část pak tvořily přestupky týkající se 
provozu provozoven, a to zejména  stravovacích služeb, nedodržování nařízených karantén, několik oznámení 
se týká prodeje zdravotnických prostředků a ojediněle i doby vyhrazené seniorům k nákupům. Dosud byla 
vyřízena třetina podnětů.  

Infolinka – hlavními tématy dotazů veřejnosti, provozovatelů či organizátorů byl praktický dopad                                   
a proveditelnost podmínek rozvolňování zejména v konkrétních zařízeních  - ve školách, službách, ubytování 
a letní dětské rekreaci.  Provoz infolinky o víkendech byl ke konci měsíce května ukončen.  
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„Jakkoliv bylo vyřizování dotazů ať už telefonických či e-mailových náročné, svědčilo o odpovědnosti občanů, 
zodpovědnosti  ředitelů školských zařízení, zřizovatelů, zaměstnavatelů a pořádající osob a také o návratu 
k obvyklým činnostem a způsobu života nás všech. Nicméně situace v ČR a zejména ohniska nákazy s Praze                 
a Středočeském kraji nás i nadále nutí k obezřetnosti ,“ uzavírá Valenta. 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


