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Zádost o informace - vYřÍzeni

vážený pane inženýre,

K Vaší žádosti ze dne 23. 11. 20201 o poskytnuti informaci podle zákona o svobodném
přístupu k informacím:

l) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice bylo testováno na virus Covid-19 a byli-li
někteří z nich otestováni jako ,,pozitivní", pak v jakém počtu, jakým druhem testů
(Antigenní, PCR test a nebo jiný a jaký) a měl-li ten který pozitivní výsledek testu za
následek uložení karantény třetím osobám, sdi|ejÍcÍm pracoviště s nakaženou osobou.
Dále prosím o sdělení informace, jakými konkrétními ustanoveními kterého zákona se
zjišt'ování bezinfekčnosti testováním na Covid-19 ve Vaší organizaci řIdí,

2) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice nosí v budově hygienické stanice
řádně,nasazenou účinnou ochranu dýchacích cest proti šířeni viru Covid 19, zda se
jedná o roušku, respirátor FFP-2 nebo jinou a jakou, a dále jakými konkrétními
ustanoveními kterého zákona a jakými konkrétními medicínskými kritérii se správný
výběr a způsob nošení účinné ochrany dýchacích cest proti šiřeni viru Covid-19 ve
Vaší organizaci řIdí,

Vám sděluji požadované:

l) mezi dubnem 2000 až do konce února 2021: O
březen 2021: 39
duben 2021: 40
květen 2021: 26
červen 2021: 14
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č.j.: KHSLB 23629/2020

Testováni se ve všech případech provádělo antigenními testy. jeden výsledek byl
pozitivní, ale neměl za následek uložení karantény třetím osobám.
zjišt'ováni bezinfekčnosti se zde provádělo z titulu přís|ušného opatření obecné
povahy vydaného Ministerstvem zdravotnictví.

Řádně nasazenou účinnou ochranu dýchacích cest proti šIřenI viru Covid 19 nosí vždy
právě tolik zaměstnanců, na kolik z nich se tato povinnost vztahuje. Ve všech
případech se jedná o respirátor FFP2 NR Schutz Filter Hälftemaske model
EYTV139110051-17. Povinnost používáni příslušné ochrany dýchacích cest se ve
zdejší hygienické stanici neřídI konkrétním ustanovením konkrétního zákona, ale
opatřením obecné povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví MZDR pod č.j.:
15757/2020-61/MIN/KAN dne 27. října 2021

S pozdravem

Mgr. Radek Černý
odborný rada v odděleni právním a kontrolním
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