
1

5. května 2020

Lokální epidemie COVID-19



Incidence případů COVID-19 
v krajích ČR k 4. 5. 2020
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Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/

Rizikové oblasti aktuálně :

• Hl. město Praha

• Karlovarský (Nemocnice Mariánské Lázně)

• Moravskoslezský (Městská nemocnice Ostrava)

• Jihomoravský (okres Brno-město)

Zdroj: https://chk.nakit.cz
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Počet případů nákazy COVID-19 v krajích aktuálně

4



Situace v Plzeňském kraji
k 3. 5. 2020
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Zdroj: https://chk.nakit.cz

3Zdroj: https://chk.nakit.cz
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Situace v Karlovarském kraji
k 3. 5. 2020
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Zdroj: https://chk.nakit.cz, www.novinky.cz

Počty nakažených na 100 tisíc obyvatel v okrese Cheb a přilehlých 

okresech. 4

Cheb

4/245

0/59

267,7

66,8

0/79

68,7

SRN

Sokolov

Karlovy Vary

37/636

844,5

Wunsiedel

414,4

88/503

Hof

102/1130

1536

Tirschenreuth

147,9

8/358

Vogtlandkreis

nové/celkem

celkem na 100 tis. obyvatel 

Zdroj: https://chk.nakit.cz
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• Lůžka následné péče

• 10. 4.  – 5. 5. - celkem 58 potvrzených případů:

➢ 19 zaměstnanců (2 z toho řeší KHS PLK) → personální krize

➢ 38 pacientů (2 zemřeli – 74  a 78 let)

➢ 1 lékař pracovnělékařské služby

- první případ – zdrav. sestra (10.4.)

- první 2 pozitivní pacienti detekováni v rámci překladu

• Pozitivní případy byly detekovány průběžně, zejména  v rámci

průběžných screeningů

• Nevhodně nastavená protiepid. opatření před vypuknutím ep.

• Povoláno 15+1+3 vojáků - k výpomoci na 2 týdny

• Celé oddělení je v režimu infekčního pracoviště

Nemocnice Mariánské Lázně (KVK)
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Nemocnice Mariánské Lázně (KVK)

9. 4. zdravotní sestra 

odebrala vzorky 15 

spolupracovníkům 

před nástupem do 

směny (13. 4.)

10. 4. jeden pozitivní

výsledek pouze u 

této  asymptomatické 

zdrav. sestry

Postupně onemocnělo 12 

členů personálu nemocnice.

27. 4. celkem za 

sledované období 

zachyceno 43 

potvrzených případů 

(včetně osob bez 

klinických příznaků)   

Předklad 2 pacientů do 

jiného zdrav. zařízení – při 

vstupu pozitivní

24. 4. nařízeno testování 

16 kontaktů

25. 4. z 16 testovaných –

13 pozitivních (i bez 

příznaků) – screening

celého oddělení (26. 4.)

30. 4. proveden 2. 

screening 26 dříve 

neg.osob – 1.5. další

4 pozitivní pacienti
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Nemocnice Cheb (KHS KVK)

• 26. 3. – 5. 5. 2020 – celkem zachyceno 87 potvrzených 
případů:

➢49 pacientů

- zejména pacienti s chron. onemocněním (67-90 let) 

➢38 zaměstnanců

- nařízena domácí izolace

➢Pacienti bez prokázané nákazy převezeni do jiných 
zdravotnických zařízení v KVK (Karlovy Vary, Sokolov)

➢Pozitivní pacienti izolováni v nemocnici Cheb

➢V provozu zůstává od. onkologie (oddělený pavilon)

• Plánováno plošné testování cca 500 zaměstnanců            
a jejich rodinných příslušníků

• HZS KVK provede v následujících dnech kompletní 
dezinfekci budov chebské nemocnice
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Prodejna - Zlínský kraj

• V prodejně ZK došlo k šíření onemocnění       

COVID-19 od známého zdroje – tj. od personálu prodejny. 

• Na základě epidemiologického šetření bylo: 
➢provedeno celkem 227 odběrů, 
➢dohledáno bylo celkem 42 pozitivních osob,

• personál obchodu - 7 osob, 
• zákazníci -11 osob,
• rodinné kontakty (zákazníků i zaměstnanců) – 21 osob,
• další osoby – 3 osoby.

• Všechny dohledané případy onemocnění souvisí s danou prodejnou 
a další ohniska nákazy nebyla zjištěna. 

• Daná prodejna je od čtvrtka 16. 4. 2020 uzavřena. 
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Prodejna ZK– schéma EPI šetření

Datum návštěvy 

obchodu 
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Ohniskem byla prodejna potravin a smíšeného zboží

Popis situace:

• Prodejní plocha je 405 m2, obslužný úsek 11,4 m2, obslužný úsek přidružené prodejny maso 13,6 m2.

• V obslužném úseku prodej čerstvého masa, čerstvé uzeniny, sýrů; pečivo se prodávalo výhradně balené.

• Dezinfekce ploch a povrchů byla prováděna několikrát denně, u pokladny je plexisklo.

• Uličky v prodejně v průměru cca 2,5 m široké.

• Součástí prodejny je výdejna Zásilkovny.

Informace o personálu: 

• Používání rukavic, roušek, štítů, dezinfekce rukou.

• V rámci směn se potkávali všichni (směna celkem 5 osob dopoledne, 4 odpoledne s překrytím).

Informace o nakupujících: 

• Obchod navštěvovali individuálně, pouze v jednom případě ve dvojici. Jedním z nakupujících byla i 14 letá 

dívka, která kupovala pouze jogurt, a to v rukavicích. 

• Před obchodem se nesrocovali. 

• Nemocné osoby se pohybovaly po celém obchodě. Dvě osoby vyzvedávaly balíček i nakupovaly. 

• K dispozici jednorázové rukavice, dezinfekce na ruce u vstupu.

Prodejna ZK – výchozí situace



1

1

• Pozitivním osobám byla nařízena izolace, jejich kontaktům a 
zaměstnancům s negativním PCR testem byla nařízena karanténa. 

• KHS neprodleně nastavila protiepidemická opatření k zamezení 
šíření nákazy, mimo jiné:
➢zboží bylo odvezeno do kafilerie,

➢dne 30. 4. 2020 byla provedena ohnisková desinfekce.

• Přilehlý dům s pečovatelskou službou:
➢Karanténa nařízena všem pečovatelkám– chodily do obchodu nakupovat.

➢Osm klientů potřebuje vyšší míru ošetřovatelské péče, kterou zabezpečují 
v základní míře jiné subjekty.

Prodejna ZK – zavedená opatření
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• Situace je monitorována a průběžně vyhodnocována.

• Poslední případ v této epidemiologické souvislosti byl nahlášen 
dne 26. 4. 2020. 

• Daný cluster je důkazem toho, že k epidemickému šíření 
infekčního onemocnění COVID-19 může docházet i v rámci 
obchodu.

Prodejna ZK – závěr


