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Váš dopis ze dne 18. června 2021

V Praze dne 23. 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 18. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o odpovědi na následující

dotazy:

1) Jaké jsou hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření

onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (tzv. epidemický

práh)? Je to ještě méně než 9 (slovy devět) potvrzených případů za posledních 7

dní na 100 000 obyvatel, jak uvádí Vaše statistika výše?

2) Budou Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID-19

vydávána i v případě 0 (slovy nula) potvrzených případů za posledních 7 dní na

100 000 obyvatel?

3) Budou Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID-19

vydávána i v případě dosažení kolektivní imunity, které odborníci předpovídají na

září 2021?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1)

Epidemie je definována jako výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle

očekávané hodnoty výskytu tohoto onemocnění v daném místě a čase.

Ad 2)

Dle definice Světové zdravotnické organizace je za oblast bez výskytu onemocnění

označována ta oblast, kde v posledních 28 dnech (dvojnásobek inkubační doby) nebyl

diagnostikován žádný případ.
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Ad 3

I v případě dosažení kolektivní imunity bude existovat určité procento osob vnímavých

k nákaze, které je nutno chránit před onemocněním, jelikož se jedná povětšinou o osoby

imunosuprimované (imunitně oslabené), které nemohou být očkovány z důvodu jejich

zdravotního stavu a průběh onemocnění u nich může být závažný. Navíc se může

vyskytnou mutace viru, vůči které nebude stávající ochrana účinná.
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