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Zaměření nejvýznamnějších opatření

•Kapénky
• Sociální odstup – hromadné akce
•Dezinfekce
•Rychlá izolace - osoba s příznaky - laboratoře musí informovat 

pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky (sms, e-
mail), nejpozději do 48 hodin od obdržení vzorku

•Plošná opatření jsou již nezbytná – další lze očekávat
• Roušky (veřejná doprava, vnitřní prostory, školy)
• Omezení otvírací doby barů, klubů



Kapénky – nejdůležitější cesta přenosu covid-19

•Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách
• Chráním tebe, ale i sebe – musí nosit všichni

•Používání roušek může snížit počet osob v karanténě

•Kapénky ulpívají také na plochách a na rukou
• Dezinfekce – hlavně před jídlem, pitím, doteky v obličeji



Nejčastější ohniska – místa nákazy

• Výskyt v rodinně nebo na pracovišti

• Návštěva společenských akcí (svatby, rodinné oslavy a 
setkání)

• Návštěva sportovních akcí (výskyt u sportovců – amatérských 
i profesionálních)

• Zahraniční pracovníci, zahraniční turisti

• Návraty ze zahraničí

• Škola – školská zařízení ( 20 % nových případů)











Okamžitá nezbytná plošná opatření
rychle, důrazně a plošně 

1. Hromadné akce – omezení akcí na stání 

2. Roušky do škol – do tříd 

3. Zkrácení otvírací doby restaurací, barů



1.Hromadné akce – omezení akcí na stání
platí od pátku 18.9. od 18,00 hodin

• Zakazují se vnitřní hromadné akce s výjimkou výstav, trhů, 
veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný 
čas 10 osob, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k 
sezení
• riziko velice těsného a dlouhodobého kontaktu většího množství 

osob spojené s konzumací nápojů a potravin
• šíření kapének, aerosol 

• Počet míst k sezení = počet účastníků

• Nelze prodat více vstupenek, než je míst k sezení

• Kluby, restaurace,…



2. Roušky do škol – do tříd
platí od pátku 18.9. 2020 od 00,00 hodin

•Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a 
školských zařízení – ve třídách, při vyučování
• 2.stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

•Výjimka
• žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy
• vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové 
nástroje),

•Důrazné doporučení k zákazu školních hromadných akcí, 
školní soutěže, koncerty apod.



3. Omezení otevírací doby restaurací, barů, hospod
platí od soboty 19.9. 2020 od 00,00 hodin

•Plošně

•Od 24,00 hodin do 6,00 hodin



Výzva k zaměstnavatelům

•Apelujte na nošení roušek ve vnitřních prostorách

•Vyžadujte dodržování hygienických opatření na pracovišti

•Nepovolujte zaměstnancům chodit do práce s příznaky 
respirační nákazy

•Neorganizujte firemní oslavy/večírky, teambuldingové
akce

• Zvažte nezbytnost pracovních jednání v rámci 
managementu podniků



Vliv protiepidemických opatření

•Přijatí hygienických opatření mohou snížit šíření 
viru o 50 %
•Omezení kontaktů může snížit šíření o 25 % (party, 

hromadné oslavy)
•Opatření významně snižují reprodukční číslo

• během 1. vlny R = 0,54
• nyní v 2.vlně  R = 1,59
• pro SARS-CoV-2 obecně medián R = 5,7
• opatření mohou snížit 4 – 11 x hodnotu R 



Žádné opatření, pokud jej nebudeme všichni dodržovat, nebude 
účinné – neobcházejme je, nevymýšlejme jak je nedodržovat –
nezneužívejme roušky jako nástroj politického odporu – jde o 
zdraví

Virus je přírodní živel, nemáme lék, nemáme vakcínu

Jediné co zatím máme jsou protiepidemická opatření – buď je 
použijeme  a budeme dodržovat nebo nás virus zasáhne naplno

NE Strach, ale  Zodpovědnost a Respekt 


