WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje
opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku
Převzato z MZ ČR. Od 1.5.2020 je info linka SZÚ zrušena, pro dotazy volejte celostátní infolinku 1212.
Česká republika již v souvislosti s šířící se nákazou koronaviru z Číny přijala celou řadu racionálních
opatření, která odpovídají vysokému stupni závažnosti, který dnes vyhlásila Světová zdravotnická
organizace. V příštích dnech budou tato opatření rozšířena na všechna letiště a bude spuštěna
infolinka.
Onemocnění koronavirem se potvrdilo již ve všech provinciích Číny, z evropských států pak v Německu,
Francii a Finsku. Česká republika zatím otestovala 33 vzorků a všechny byly negativní. "Situaci kolem
koronaviru, která se vyvíjí každým dnem, neustále mapujeme a pečlivě vyhodnocujeme rizika pro české
občany. Chci proto všechny ujistit, že činíme konkrétní kroky pro to, aby byli naši občané co nejvíce
ochráněni, děláme pro to skutečně maximum," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Vzhledem k tomu, že dnes ve večerních hodinách Světová zdravotnická organizace vyhlásila celosvětový
stav nouze, lze očekávat, že zejména ze strany čínské vlády za podpory zahraničních expertů bude posílena
opatření přímo v místě epicentra nákazy, aby se podařilo zastavit její šíření.
"Protože k situaci přistupujeme od začátku velice zodpovědně, opatření, která jsme již před týdnem přijali,
odpovídají i současné situaci a nové pozici WHO. Snažíme se je však nadále zpřesňovat a aplikovat dle
potřeby a vývoje situace. Informační kampaň a cílený screening, který funguje na Letišti Václava Havla,
včetně informování cestujících ze strany posádky letadla, tak od zítra rozšíříme na všechna letiště v ČR. Ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem také spouštíme speciální infolinku, na kterou se můžou občané
obracet v případě, že si nebudou vědět rady," představil další kroky ministr Vojtěch. Infolinka Státního
zdravotního ústavu pro veřejnost v souvislosti s koronavirem má číslo 724 810 106 a bude fungovat každý
den v čase od 9 do 21 hodin.
"Za současné situace, kdy se nákaza rozšířila do všech provincií Číny, potvrzené případy hlásí už tři
evropské státy, aerolinky samy ruší své lety a WHO vyhlásila stav nouze, považuji dočasný zákaz přímých
letů z Číny do ČR jako legitimní. V pondělí o tom bude rozhodovat vláda. Stále však platí, že to je pouze
dílčí řešení a je nezbytné, aby EU zaujala společný postoj a pro tuto chvíli omezila přístup čínských
občanů do Schengenského prostoru," dodal ministr.
Doposud zavedená opatření
• Informační kampaň na Letišti Václava Havla - informační cedule a letáky
• Posádky všech letadel přistávající v Praze informují pasažéry o tom, co dělat pokud cestují z oblasti
nákazy koronavirem a objeví se u nich teplota, kašel či dušnost.
• Cílený screening: posádky všech letadel přistávající v Praze a zaměstnanci letiště upozorňují
cestující s příznaky jako je kašel, teplota či dušnost, aby vyhledali lékařskou pomoc přímo na letišti.
• Cílený screening na pasových kontrolách letiště.
• Dva speciální vstupy (gate) pro lety z Číny a jejich častá dezinfekce.

• Častější dezinfekce brán a přepážek.
• Navýšení počtu stojanů s dezinfekcí na Letišti Václava Havla.
• Pohotovostní režim Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu a krajských
hygienických stanic.
• Úzká komunikace Ministerstva zdravotnictví s ECDC, WHO a EU.
• Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky protiepidemických odborů,
praktického lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace.
• Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví.
• Informace pro občany a zdravotníky na webu Ministerstva zdravotnictví
Nová opatření
• Informační kampaň na všech letištích v ČR
• Cílený screening na všech letištích ČR
• Informace od posádek letadel a zaměstnanců letišť směrem k pasažérům na všech letištích ČR
• Infolinka SZÚ 724 810 106 (každý den 9-21 hodin).
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