Rady pro zdravotnické pracovníky:
Zacházení s pacienty se suspektní nebo potvrzenou infekcí COVID-19
Kdy mít podezření na infekci COVID-19?

Co je nový koronavirus?
• Epidemie akutních respiračních
infekcí (COVID-19) vyvolaných
novým koronavirem (SARS-CoV2) pokračuje v Číně a několika
dalších zemích, přičemž většina
případů se týká města Wuhan.
• Ačkoliv se některé velmi časně
zjištěné případy vyskytovaly u
lidí, kteří navštívili tržiště s
prodejem syrového masa, ryb a
mořských plodů ve městě
Wuhan v Číně, přenos původce
z člověka na člověka se
vyskytuje v několika zemích
světa, a byli infikováni také
zdravotníci.

Péče o pacienty s infekcí COVID-19:
U pacienta s akutní respirační infekcí (náhlý vznik
nejméně jednoho z následujících příznaků: kašel, • Přijímat je na jednolůžkové nebo
bolest v krku, dušnost nebo průjem), která se
izolační pokoje.
vyvinula během 14 dnů od pobytu v oblasti, kde
• Používat osobní ochranné
bylo zjištěno šíření tohoto onemocnění, nebo u
prostředky, které brání přenosu
pacienta s jakýmikoliv respiračními příznaky, který
kontaktem, kapénkami a vzduchem:
byl v kontaktu s osobou, u níž byla diagnostikována
respirátor FFP2 nebo FFP3*, ochranu
infekce COVID-19 nebo na ni bylo podezření
očí, plášť a rukavice.
Jak zacházet s pacienty s podezřením na infekci
• Při provádění procedur generujících
COVID-19?
aerosol (tracheální intubace,
• Vybavit je chirurgickou ústenkou; oddělit je v
bronchoalveolární laváž, další
čekárnách od ostatních pacientů; vyšetřovat je
diagnostické postupy v dýchacích
v oddělených ordinacích
cestách, ventilační podpora),
používat ochranné prostředky proti
• Aplikovat standardní opatření včetně hygieny
přenosu vzduchem (dobře padnoucí
rukou a používat osobních ochranné prostředky
respirátor FFP3, dobře přiléhající
pro zamezení přenosu kontaktem, kapénkami a
ochranu očí, rukavice a dlouhé,
vzduchem: respirátor FFP2 nebo FFP3*,
nepropustné ochranné pláště).
ochranu očí, plášť a rukavice.
• Zdravotničtí pracovníci exponovaní
• Ohlásit suspektní případ orgánu ochrany
potvrzeným případům musí po dobu
veřejného zdraví (OOVZ).
14 dnů od poslední expozice
• Na klinickém pracovišti určeném OOVZ odebrat
sledovat svůj zdravotní stav
vzorky na vyšetření COVID-19
(jakékoliv respirační příznaky a
teplotu).
*Pokud nejsou k dispozici respirátory FFP2 nebo FFP3,

použít chirurgickou ústenku
http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-zdravotnicka-zarizeni-2019-ncov
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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