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Váš dopis ze dne 11. března 2021

Praha 28. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

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

11. března 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o informace ve věci nošení roušek na prázdné ulici včetně konkrétního seznamu zemí,

o kterých ministr zdravotnictví hovořil ve Vámi v žádosti zmiňovaném kontextu; Vám

sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje informací, jaké země ministr zdravotnictví myslel –

předmětné sdělení nebylo zachyceno na žádném nosiči, tudíž nesplňuje definici

informace, kterou je dle § 3 odst. 3 InfZ obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,

záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo

audiovizuálního.

Co se týká nošení roušek na prázdné ulici Vám sdělujeme, že za aktuální nepříznivé

epidemiologické situace a v souvislosti s výskytem nové britské mutace SARS-CoV-2

(B.1.1.7), která se šíří v populaci o 40-70 % snadněji a rychleji, bylo třeba doporučit

používání osobních ochranných prostředků i ve venkovním prostředí.

Z dostupných informací se dá předpokládat, že k šíření infekčního agens může dojít

i ve venkovních prostorách při rozhovoru, při hře a povídání dětí na hřišti, při čekání lidí ve

frontách před obchody (opatření regulující počet osob v obchodech), pokud infekční osoby

nedodrží vzdálenost 2 metry a nebudou mít roušku. Vzhledem ke způsobům přenosu

onemocnění covid-19 je zřejmé, že přenos viru SARS-CoV-2 není omezen pouze

na vnitřní prostory a existuje i možnost nákazy venku.

Vzhledem k tomu, že ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2

metrů (převážně v obydlených částech), bylo třeba doporučit používání osobních

ochranných prostředků i na veřejně přístupných místech v zastavěných územích obce
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a mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas

k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Ministerstvo je toho názoru, že náležitá ochrana dýchacích cest je jednou z účinných

protiepidemických opatření k zamezení šíření kapének a aerosolu.

S pozdravem


