Co znamená izolace? Co znamená karanténa?
Informační leták ECDC: Co je karanténa? Co je izolace? A česká legislativa. Karanténa v současné situaci a
omezení volného pohybu osob.
Karanténa a izolace covid-19 aktualizovaný leták ECDC

Karanténní opatření a izolace jsou součástí legislativy ČR: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
§2
(7) Karanténními opatřeními jsou
a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s
infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen "fyzická osoba podezřelá z nákazy"), od
ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního
onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,
b) lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených
prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se
stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví,
c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je
uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění.
§ 64
Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby
Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy
infekčního onemocnění zejména povinna
a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému
laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,
b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z
toho, že obsahují původce nákazy,

c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí
života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.
Karanténa v současné situaci
a) Karanténa a volný pohyb obyvatel
Nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se kromě Itálie vztahovalo od 13. března
12.00 hodin nově také na další vybrané rizikové země, jimiž v dané době byly Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie,
Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko
a Francie.
Dále vláda vydala s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 hod. rozhodnutí o
zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických
zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
V současné době lze aktuálně platná mimořádná opatření nalézt na stránkách Vlády České republiky.
b) Kdo nařizuje karanténu a jak ji uplatnit
O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví a v tomto smyslu je
povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.
Potvrzení "Oznámení o nařízení karantény" vystaví ošetřující lékař nebo hygienik
(https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a
pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet!
S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy
sociálního zabezpečení v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to
optimálně e-neschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.
c) Rady pro domácí karanténu
Přečtěte si rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci.
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