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TISKOVÁ ZPRÁVA 

AKTUÁLNÍ SITUACE VE VÝSKYTU VIROVÉ HEPATITIDY A 

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 83 případů 

akutní žloutenky typu A. Z tohoto počtu má 53 případů vazbu k městu Turnov. Dále evidujeme 7 

případů osob s trvalým bydlištěm mimo LK, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově tzn. 

celkem 60 případů onemocnění má vazbu na město Turnov. Šest případů onemocnění VHA je ve 

školách LK.  

KHS LK pokračuje v epidemiologickém šetření a prověřuje různá možná vehikula nákazy. 

V rámci tohoto probíhá vyšetřování kontaktů, šetření v potravinářských provozovnách, pátrání po 

podezřelých potravinách, odběry pitné, užitkové, odpadní i povrchové vody.  

„V současně době se prioritně zaměřujeme na to, aby osoby v kontaktu s nemocnými, kterým byl 

nařízen zvýšený zdravotnický dozor, neprováděly činnosti epidemiologicky závažné, které jim byly 

zakázány. Pokračuje laboratorní vyšetřování kontaktů nemocných na zjištění imunity proti 

žloutence typu A,“ říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického   

Osoby ve zvýšeném zdravotnickém dozoru nesmí vykonávat epidemiologicky závažné činnosti 

(např. práci, při které přicházejí do kontaktu s potravinami), nesmí se účastnit hromadných akcí, 

při kterých se vyžaduje bezinfekčnost účastníků (dětské letní tábory, školy v přírodě, ozdravovny 

a lázně, brigády), jsou vyloučeny z dárcovství krve a jiného biologického materiálu, nesmí 

navštěvovat veřejné bazény a sauny a musí provádět desinfekci na WC a prostorách jimi 

užívaných.  

„Dětem, které byly v kontaktu s nemocnými, je v rámci protiepidemických opatření zakázáno  

účastnit se hromadných akcí, ke kterým se řadí i jakákoliv zájmová činnost mimo školu. Je to 

z toho důvodu, abychom v případě jejich onemocnění nemuseli rozšiřovat protiepidemická 

opatření na další a další děti, což by znamenalo výše uvedená omezení na 50 dní pro další 

kolektiv. Tato opatření ekonomicky a společensky ovlivňují  většinou celou rodinu,“ apeluje 

Prattingerová.  

Celkově KHS LK provedla 41 cílených státních zdravotních dozorů z toho 25 v potravinářských 

podnicích. Žádný výsledek dosud neidentifikoval vehikulum a dosud přijatá opatření se nemění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK                  


