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Váš dopis ze dne 25. května 2021

V Praze dne 15. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 25. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste požádal o následující informace:

1. poskytnutí veškerých údajů, odborných studií, vědeckých článků, dat sesbíraných

jednotlivými pracovištěmi krajských hygienických stanic či jiných hrubých

(nezpracovaných) dat, která povinný subjekt vedla k uzavření provozů saun

(saunových center), a dále údaj o tom, kolik (a zda vůbec) existuje v České

republice či v zahraničí (má-li povinný subjekt údaje ze zahraničí k dispozici)

případů šíření koronaviru v provozech saun (saunových centrech) s tzv. cluster

potenciálem.

2. poskytnutí veškerých údajů, odborných studií, vědeckých článků či hrubých

(nezpracovaných) dat, které povinný subjekt vedly k tomu, že provozy saun

(saunová centra) zařadil s ohledem na uvolňování do 5. balíčku

3. poskytnutí plánované metodiky svého Mimořádného opatření, kterou hodlá

uplatnit ve vztahu k uvolňování, kterým došlo k uzavření provozů saun, zejm. zda

zamýšlí zohledňovat ve vztahu k absolutnímu povolenému počtu návštěvníků

v rámci jednotlivých „balíčků“ celkovou užitnou plochu jednotlivých provozů saun

či kapacitu jednotlivých saun.
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K Vašim dotazům sděluji následující:

Protiepidemická opatření jsou přijímána na základě obecných principů prevence šíření

onemocnění a platných epidemiologických přístupů k zabránění přenosu infekčních

onemocnění v době epidemie, která jsou platná pro covid-19 podobně jako pro další

respirační nákazy, a to za účelem zabránění šíření viru v populaci a vycházejí také

ze zkušeností aplikovaných ze zahraničí v prevenci šíření onemocnění.

Ministerstvo zdravotnictví vychází při hodnocení míry rizika jednotlivých činností

z obecného hodnocení rizikovosti provozování daných činností z hlediska

epidemiologického, tj. více rizikové jsou vždy ty činnosti kde dochází ke shlukování více

osob v jeden čas a v uzavřeném prostoru a zároveň při těchto činnostech není možno

použít ochranný prostředek dýchacích cest, a tyto riziková kritéria prostředí saun

naplňují, proto bylo nutno nastavit v době exponenciálního šíření onemocnění covid-19

taková protiepidemická opatření, která by minimalizovala riziko přenosu nákazy

na nezbytné minimum, čehož lze dosáhnout zejména omezením vzájemných rizikových

kontaktů na nejnižší možnou míru a to například omezením mobility obyvatel.

A tak z nutnosti minimalizace kontaktů a mobility osob, je nezbytné přistoupit

k omezování aktivit a provozů, zejména těch, které nepatří mezi základní životní potřeby

jednotlivců. Jako doplnění si dovoluji podotknout, že ani v tomto případě se nejedná

o postup, který by nebyl aplikován v zahraničí.

Co se týče Vašeho dotazu ke konkrétním datům objasňujícím zcela prokazatelně místo

nákazy, tak v rámci komunitního/celoplošného a exponenciálního šíření onemocnění

není možné jednoznačně exaktně prokázat, kde k nákaze došlo, vždy můžeme

maximálně hovořit o pravděpodobném místě nákazy, a to dle hodnocení rizik dané

situace. Příslušné studie či odborné statě na toto téma nejsou k dispozici ani v ostatních

státech Evropy či světa.

Pokud bychom se zaměřili konkrétně na provozovny saun a parních lázní, tak zde si

dovoluji uvést několik rizikových faktorů, které mohou zapříčinit zvýšené riziko přenosu

viru SARS-COV-2:

I. velikost prostoru a kapacita prostoru

II. nedostatečné větrání

III. vnitřní nábytek a další vybavení
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IV. chování jednotlivců v těchto zařízeních (nemožnost mít nasazen prostředek

ochrany dýchacích cest).

S pozdravem


