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Váš dopis ze dne 10. listopadu 2020

V Praze dne 13. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 10. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

žádal následující informace (cituji):

1. Ověřitelné informace, které prokazují, že při letmém kontaktu osob (při chůzi)

na vzdálenost kratší než 2 metry ve venkovním prostředí mimo budovy dochází

k epidemiologicky významnému přenosu virů, na jejichž základě Ministerstvo

zdravotnictví rozhodlo o opatření, které nařizuje občanům povinnost mít zakrytá

ústa a nos ve venkovních prostorách.

2. Informace o tom, dle kterého ustanovení kterého zákona (zákon, paragraf,

odstavec, písmeno) Ministerstvo zdravotnictví obecně nařizuje občanům povinnost

mít zakrytá ústa a nos;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1

Nošení roušek je nejdostupnější způsob, jak zabránit šíření nového koronaviru, a to

s ohledem na možnost využití v masovém měřítku. Důkazy o vlivu roušek na prevenci

přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich

základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické

organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC)

a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním

systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,

např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření

na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií

o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj.
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rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních

sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním

COVID-19. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének

respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

Kapičky větší než 10 pm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale

i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou

rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se

tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky

mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů

(kýchání). Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit

přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a

chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě

podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného

pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se

osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění

křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19

vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde: -

https://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext

https://www.thelancet.com/actic ihowPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9

https://www.neim.org/doi/full/10.1056/neimc200780Q

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/

K bodu č. 2

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), Vámi uvedenou

povinnost nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

S pozdravem
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