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Váš dopis ze dne 18. září 2020

Praha 6. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

k Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 18. září 2020, evidované pod

ve věci poskytnutí následujících informací týkajících se epidemie nemoci COVID-19:

1) Aktuální informace o současné a plánované testovací kapacitě a čekací době

všech odběrových míst,

2) odhad maximální denní testovací kapacity při různých scénářích dalšího vývoje

šíření nákazy,

3) statistické informace podle jednotlivých krajských hygienických stanic na týdenní

bázi o následujících údajích týkajících se nemoci COVID-19:

a) doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény (z trasování

nakaženého) a dnem, kdy došlo k rizikovému kontaktu osoby v karanténě

s nakaženým,

b) doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény a průkazným

informováním osoby, které se má karanténa nařizovat,

c) doba mezi průkazným informováním osoby, které se má karanténa

nařizovat, a provedením testu této osoby,

d) doba mezi provedením testu této osoby a jejím informováním o výsledku

testu,

4) podklady a odborné důvody, na základě, kterých byla změněna pravidla pro

nařízení karantény při kontaktu osob chráněných rouškami či ústenkami, a o
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dopadu této změny na míru rizika a bezpečnost obyvatel, zejména u starších

osob, pro které je nemoc COVID-19 rizikovější.

Vám za Ministerstvo zdravotnictví sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Současná testovací kapacita je 25 000, plánovaná je 30 000 PCR testů. Čekací doba

odběrového místa je na většině odběrových míst regulována dle objednávkového

systému. Snažíme se o to, aby byly objednávkové systémy na všech odběrových

místech.

Ad dotaz č. 2)

Pokud budou certifikovány další typy testů, bude při zhoršující se situaci možné kapacitu

ještě navýšit.

Ad dotazy č. 3a) – až 3c)

Požadovaná data nemá věcně příslušný útvar Ministerstva zdravotnictví - odbor ochrany

veřejného zdraví k dispozici.

Ad dotaz č. 3d)

Dle nařízení MZ max. 48 hodin. Není monitorováno centrálně vzhledem k rozmanitosti

systémů v laboratořích a spektru zřizovatelů

Ad dotaz č. 4)

Pravidla pro nařizování karantény osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou,

u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19 a během tohoto

úzkého kontaktu dotčené osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest, byla upravena

Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 11. září 2020. Smyslem této úpravy

je snaha eliminovat vážné dopady velkého počtu neustále se opakujících karantén

ve stejných rodinách či ve stejných kolektivech. Komentovaný postup ale zcela zásadně

nastavuje pravidla ve vztahu k imunitně fragilnějším skupinám populace tím, že jasně

požaduje, aby dané případy byly zároveň epidemiologicky prošetřeny a v případě, že

epidemiologicky významné skutečnosti zjištěny budou (a kontakt se seniory mezi

epidemiologicky významné skutečnosti patří), místně příslušný orgán ochrany veřejného

zdraví na základě zjištěných skutečností zváží uložení karantény i v případech, kdy obě

dvě osoby roušky nasazeny měly.

S pozdravem

2
Cemmál .Aurum „mw


