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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR
se v současné době zintenzivňuje zájem odborné i laické veřejnosti o nastavení
relevantních protiepidemických opatření k zajištění prevence vzniku a šíření dané
nákazy.
Přestože současná strategie boje proti covid-19 v ČR není založena na plošných
restriktivních opatřeních, s ohledem na zkušenosti z dosavadního průběhu pandemie
a s přihlédnutím k hodnocení rizika šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant, považuji za
přínosné, aby místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví oslovily poskytovatele
ambulantní zdravotní péče ve smyslu doporučení k zavedení používání ochranných
prostředků dýchacích cest u svých pacientů. Stejné doporučení považuji za vhodné
cestou místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví adresovat také
poskytovatelům lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb, a to
minimálně u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.
Právní rámec povinnosti zavedení výše komentovaného protiepidemického opatření je
dán zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v konkrétní podobě pak ustanovením § 15.
V obecné rovině navrhujeme, aby orgán ochrany veřejného zdraví poskytovatelům výše
uvedeným doporučil ochranné prostředky dýchacích cest, kterými je respirátor (bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně
FFP2. Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se
zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.
Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta
část dutiny ústní a okolí, včetně nosu. Dále žádáme, aby informace pro poskytovatele
byla publikována na internetových stránkách orgánu ochrany veřejného zdraví.
Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem
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