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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - odpověď'

Dne 24.8.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále
,,krajská hygienická stanice") Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 106/1999
Sb.), týkajIcí se následujicich otázek:

1. Kdy naposledy v tomto století - od roku 2000 - byla vyhlášena Vaší khs nějaká epidemie
v kraji nebo městě, kde máte působnost, kvůli viru nebo bakterii? Pokud nebyla, další otázky
nemusíte zodpovídat.
Doplnění k dotazu bodu 1 - informace z KHS Moravskoslezského kraje..Aby někdo nenapsal,
že například chřipková epidemie se nevyhlašuje, ale vzniká a khs jen informuje... (V ČR je
chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence ýdennlch monitoringu ARI. Při
dosažení epidemického prahu 1600 - 1800je vyhlašována v čr chřjpková epidemie. )

2. Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení - počty oběti, 100% nakažených nebo
zemřelých lidí na tento virus/bakterii? Myslím tím obecně známě podmínky pro vyhlašováni
epidemie..

3. Pokud byla, kde najdu oznámení a detaily o této epidemii. Jakého onemocnění se epidemie
týkala?

4. Jaká nařízeni pro ochranu obyvatel byla z Vaši strany nařízena.

5. Kdy byla vyhláškou ukončena tato místní epidemie.
Informaci

K Vašim dotazům sděluje krajská hygienická stanice následujIcŕ
Ad. 1
Epidemie se nevyhlašuje, z tohoto důvodu nebyla v Libereckém kraji žádná epidemie vyhlášena.
Epidemický výskyt onemocnění je takový výskyt, který výrazně převyšuje obvykle očekávané
hodnoty incidence tohoto onemocnění v místě a čase.

Ad 2
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Epidemie se nevyhlašuje. Epidemický výskyt onemocnění je takový výskyt, který výrazně
převyšuje obvykle očekávané hodnoty incidence tohoto onemocnění v místě a čase.

Ad 3 Krajská hygienická stanice informace o epidemiologické situaci uveřejňuje pravidelně zde:
https://www.khslbc.cz/epi/epi-situace/

Ad 4 krajská hygienická stanice nařizuje protiepidemická opatřeni v souladu s § 69 zákona č.
258/2000 Sb. v platném znění
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(l) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
a) zákaz nebo omezeni výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného
nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění,
popřípadě příkaz k jejich zničeni,
b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými
osobami, zejména omezení cestování z některých oblasti a omezeni dopravy mezi některými
oblastmi, zákaz nebo omezení slavnosti, divadelních a filmových představeni, sportovních a jiných
shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařIzenI
sociálních služeb, škol, školských zařízenI, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a
provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,
c) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami
užívanými k účelům podle § 6a a § 6d, zákaz použÍvání vod ze studni, pramenů, vodních nádrží,
rybníků, potoků a řek,
d) příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařIzeních,
e) příkaz k provedeni ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území;
ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. l), stanovi-li
tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby,
podnikajÍcÍ fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedeni ohniskové
dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím přIslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví a strpět provedeni ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v terminu
stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,
f) příkaz k varovnému označeni objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění, a text tohoto
označeni,
g) mimořádné očkováni a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),
h) příkaz k vyčleněni objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich
karanténě,
i) zákaz nebo nařízeni další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Ad 5 Epidemie se neukončuje vyhláškou. Epidemie skončí, pokud se neobjevuji žádné
nové případy. Většinou se ohnisko (epidemie) považuje za vyhaslé, pokud uplyne doba
odpovidajÍcÍ dvojnásobku nejdelší inkubační doby daného onemocnění bez nových
případů.

S pozdravem

MUDr. Jana Prattingerová
ředitelka odboru protiepidemického


