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Váš dopis z 29. března a 12. dubna 2021

Praha 23. dubna 2021

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 29. března 2021, evidované pod č. j.:

doplněnou přípisem ze dne 12. dubna 2021 ve věci poskytnutí informací

ve věci plánovaného zavedení respirátorů v mateřských školách, konkrétně jste pak

požádala o:

- Studie, na základě které jste se rozhodli požadovat po školkových dětech respirátory.

- Informaci kolik školkových dětí prokazatelně přineslo do školky nákazu

- Jakým konkrétním způsobem jste měli v plánu realizovat užívání respirátorů -

vzhledem k tomu, že děti ve školce tráví většinu dne a to včetně svačinek, obědu

a odpočinku.,

Vám sdělujeme následující:

V mimořádném opatření č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. dubna se

skutečně uvádí, že zákaz se podle bodu 1 nebo 2 nevztahuje na: a) děti do dvou let

věku, b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině.

Problematické je totiž především to, že děti často prodělávají nákazu bezpříznakově

a stávají se tak nevědomky zdrojem nákazy pro ostatní populaci.

Opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest bylo ve školách zavedeno na

základě dat, ze kterých vyplývá, že školská zařízení byla (v době, kdy jejich provoz nebyl

omezen) významným zdrojem nákazy v rámci ohnisek, a to jak jejich počtem, tak
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i počtem nakažených osob. Navíc, podle vyjádření České pediatrické společnosti ČLS

JEP nejsou v lékařské literatuře odborné informace či studie, které by ukázaly, že nošení

roušek u zdravých dětí ve škole ohrožuje jejich zdraví. Nesvědčí pro to ani dosavadní

zkušenosti z průběhu pandemie. Podle vyjádření zástupců odborných společností, tj.

České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické

a ftizeologické společnosti a České společnosti dětské pneumologie, nošení roušek

nezvyšuje riziko zhoršení zdravotního stavu ani u dětí s kompenzovaným astmatem

nebo alergií.

S pozdravem


