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Váš dopis ze dne 31. října 2020

Praha 16. listopadu 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 31. října 2020, evidované pod č. j.: ve

věci dotazů:

1) Kdo v ČR provádí trasování kontaktů osob nakažených koronavirem sars-cov-2?

2) Stíhají tyto subjekty trasovat, tedy podaří se jim dohledat a kontaktovat kontakty

nakažených osob? Pokud ne, tak komu se to nedaří a od kdy?

3) Narážím samozřejmě na to, že krajské hygienické stanice absolutně nestíhají zhruba

od srpna 2020 trasovat kontakty nakažených. Chtěl bych se proto také zeptat, zda

ministerstvo nějak řešilo a řeší tento nedostatek kvalifikovaných pracovníků KHS a

zda se jej pokusilo řešit a případně jak a co doposud bylo výstupem takového

snažení. Např. bych chtěl získat informaci o tom, zda bylo provedeno šetření, co bylo

příčinou selhání trasování a výstup z takového šetření, a že byly učiněny konkrétní

kroky či opatření k tomu, aby došlo k nápravě (např. navázána spolupráce se

soukromými call centry).

4) Chci také zjistit statistická data o tom, kolik kontaktů nakažených je kontaktováno

hygienou a jak dlouho poté, co se hygiena o existenci kontaktu dozví, a to od

1.3.2020 do dne předcházejícího vyřízení této žádosti,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

V ČR v současné době trasují Krajské hygienické stanice a externí call centra.
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Ad dotaz č. 2)

Tyto subjekty jsou schopny vytrasovat kontakty do 48 hodin, ke dni 13. 11. 2020 bylo

95,5 % rizikových kontaktů vytrasováno do 24 hodin od prvního hovoru s pozitivní

osobou.

Ad dotaz č. 3)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s NAKIT zajistilo a proškolilo několik externích

call center, které pomáhají kontakty trasovat.

Ad dotaz č. 4)

Ke dni 13. 11. 2020 bylo 95,5 % rizikových kontaktů vytrasováno do 24 hodin od prvního

hovoru s pozitivní osobou.
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