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Váš dopis ze 13. dubna 2021

Praha 26. 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 13. dubna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci poskytnutí informací:

1. které ochranné prostředky dýchacích cest požadované v aktuálně platném

mimořádném opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví jsou zdravotně nezávadné

pro děti do 10 let pro nošení během celého vyučování, včetně doložení odborné studie

prokazující jejich zdravotní nezávadnost pro děti do 10 let při nošení těchto prostředků

během celého vyučování;

2. doložení odborné studie prokazující zdravotní nezávadnost antigenních testů

distribuovaných v základních školách v okrese Přerov na zdraví dětí do 10 let.,

Vám sdělujeme následující:

Ad 1)

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. V případě zdravotních

omezení rozhoduje praktický lékař pro děti a dorost.
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Ad 2)

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje informacemi o konkrétních objednávkách

antigenních testů distribuovaných na základních školách v okrese Přerov. Vaši žádost

tedy v tomto bodě nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

S pozdravem


