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Č. j.: KHSLB17591/2021
Sp. značka: S-KHSLB 17591/2021
Vyřizuje: MUDr. Pilnáčková
Č. j. odesňatele: -------------
Počet |istů/přÍ|oh: 1

Zádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve své žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská
hygienická stanice") dne 13.9.2021 po č.j. KHSLB 17591/2021, žádá . ,

, (dále ,,žadatel"), o poskytnutí níže uvedených informací na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů:

v souvislosti testováním ve dnech 1.09.2021, 6.09.2021 a 9.09.2021 ve školách, a to jednotlivě
pro každý z uvedených dnů testování, ve školách v celé oblasti geograficky ohraničené Vaší
místní působnosti

l) Kolik testů bylo ve školách provedeno?

2) Kolik bylo pozitivních výsledků?

3) Kolik z těchto pozitivních výsledků bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem?

4) Jaké byly hodnoty Ct (cycles treshold) u těchto pozitivních výsledků?

5) Kolik z těchto PCR pozitivních žáků mělo klinické příznaky nemoci Covid-19?

6) Kolik z těchto nemocných bylo hospitalizováno?

K žádosti sděluje Krajská hygienická stanice následujIch

Ad 1
Dne 1.9.2021 bylo ve školách testováno 40 217 žáků a 813 zaměstnanců, 6.9.2021 bylo
testováno 43 028 žáků a 918 zaměstnanců, dne 9.9.2021 bylo testováno 36 519 žáků a 823
zaměstnanců.

Ad 2
Dne 1.9.2021 bylo 9 pozitivních výsledků u žáků a O zaměstnanců, dne 6.9. 2021 byly 4 pozitivní
výsledky u žáků a u 1 zaměstnance, dne 9.9.2021 bylo 11 pozitivních výsledků u žáků a 1
zaměstnance.

Ad 3
Z 1.9.2021 byly následně ověřeny pozitivním PCR testem 4 výsledky u 4 žáků, dne 6.9.2021 byl
následně potvrzen PCR testem 1 výsledek u žáka a dne 9.9.2021 nebyly žádné výsledky
potvrzeny pozitivním PCR testem.
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Ad 4
Dne 1.9.2021 byl jeden pozitivní výsledek potvrzen PCR testem v 22 Ct, druhý v 18,7 Ct, další
dva byly z laboratoří, které tento údaj neposkytují, dne 6.9.2021 u pozitivního výsledku
potvrzeného PCR testem nebyl Ct údaj k dispozici.

Ad 5
Z 1.9. - potvrzený pozitivní výsledek PCR testu byl doprovázen klinickými příznaky u 2 osob -
ztráta čichu, obtíže při dýchání, teplota kašel, další 2 osoby byly bez klinických příznaků. Osoba
s potvrzeným pozitivním výsledkem PCR z 6.9.2021 byla bez klinických příznaků.

Ad 6
Žádná osoba s pozitivním výsledkem PCR testu nebyla hospitalizována
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MUDr. Jana Pilnáčková
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