
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”i ž ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 20. listopadu 2020

V Praze dne 7. prosince 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 20. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

požadoval následující informace (cituji):

1. Na základě jakých konkrétních dat a informací či studií renomovaných

epidemiologů - nikoli však domněnek, alibismu nebo neznalostí chování kmenů

virů SARS Covid 19 dochází u bazénů a wellness center, ve kterých je voda

náležitě upravována a jedná se fakticky o desinfikovanou vodu, stejně jako celé

prostředí bazénů a wellness center, k omezení dle jednotlivých stupňů uvedených

v PES, a zda existuje nějaká empirická studie prokazující kolik lidí se nakazilo

v prostorech bazénů či wellness center, resp. zda se vůbec nakazili.

2. Podle jakého indexu dochází ke změně počtu osob v provozovnách bazénů

a wellness center v závislosti na jednotlivých stupních PES;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Žádné studie k šíření koronaviru v bazénech ani wellness centrech nejsou k dispozici.

Opatření se přijímají na základě platných epidemiologických principů represivních opatření

k zabránění přenosu infekčních onemocnění v době epidemie, která jsou platná

pro Covid-19 podobně jako pro další respirační nákazy. Přesto se musí příslušná opatření
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přijímat, aby se zabránilo šíření viru v populaci. Základním kritériem pro omezení šíření, je

omezení vzájemných kontaktů a snížení mobility obyvatel. Redukce všech kontaktů je

nezbytná na úroveň 80 % redukce ve stupni 5, na 60 % ve stupni 4., na 40 % ve stupni 3,

na 30 % ve stupni 2 a 20 % ve stupni 1. Přítomnost dezinfikované vody není podstatným

faktorem, který by omezil shlukování a vzájemné kontakty lidí. V době komunitního šíření

není možné exaktně prokázat, kde k nákaze došlo, je to možné všude, kde je větší

nahromadění osob. Proto ani bazény ani wellness centra nelze vyloučit z potenciálních

míst možné nákazy.

K otázce č. 2

Hlavní informací je potřeba redukce kontaktů v požadovaných procentech – viz odpověď

na otázku č. 1.

Doplňuji, že veškerá data, která jsou používána pro výpočet rizikového skóre,

a na základě kterých je poté stanovován stupeň pohotovosti, jsou dostupná na portálu

COVID-19: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.

S pozdravem

Příloha (1) Matice opatření – Sportovní aktivity
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