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V Liberci dne 8.11.2021
Č. j.: KHSLB 20985/2021
Sp. značka: S-KHSLB 20985/2021
Vyřizuje: MUDr. Pilnáčková
Č. j. odesílatele: -------------
Počet |istů/přÍ|oh: 1

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

Ve své žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská
hygienická stanice") dne 28.10.2021 po č.j. KHSLB 20985/2021,

, ,
(dále ,,žadatel"), o poskytnuti níže uvedených

informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů:

l) Kolik případů karantén bylo ve školách a školských zařízení nařízeno od
začátku školnIho roku kvůli výskytu viru SARS-CoV2?

2) Kolik z těchto karantén bylo nařízeno po pozitivitě na přítomnost viru
SARS-CoV2 pedagogických nebo akademických pracovníků?

3) Kolik z těchto karantén bylo nařízeno po pozitivitě na přítomnost viru
SARS-CoV2 u pedagogických nebo akademických pracovníků očkovaných proti
covid-19?

K žádosti sděluje Krajská hygienická stanice následujIcF

Ad 1
V rámci Libereckého kraje, bylo potvrzené onemocnění SARS-CoV2 řešeno od začátku

školního roku celkem ve 169 školských zařízeních, z čehož vyplynulo celkem 2864
karantén u žáků či studentů a 182 u pedagogických pracovníků

Ad 2
Od začátku školního roku bylo pozitivních na přítomnost viru SARS-COV2 celkem 59 pedagogů
nebo akademických pracovníků. Na základě trasování rizikových kontaktů těchto pozitivních
pedagogů byly nařízeny karantény třídním kolektivům. Počty třídních vytrasovaných kolektivů se
mohou značně lišit vzhledem k tomu, v kolika třídách pozitivní pedagog vyučoval, zda vyučoval
na prvním nebo druhém stupni, ale i na tom, jak vyučování probíhalo. Přesné počty studentů
v karanténě u 59 pozitivních pedagogů od začátku školního roku na přítomnost viru SARS-CoV2
informační systém není schopen vygenerovat.

Ad 3
Kolik přesně bylo ze všech pozitivních neočkovaných pedagogů nevíme,
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a to vzhledem k tomu, že pro opatření, která nastavujeme ve školách a školských
zařízeních není tato informace klíčová. Odkazujeme vás proto na
Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR, který bude mít pravděpodobně tato data
k dispozici v rámci trasovacího systému Daktela.
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MUDr. jana Pilnáčková
ředitelka sekce ochrany veřejného zdraví
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