K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TA N I C E
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

DOPORUČENÍ
KRAJSKÉ

HYGIENICKÉ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PRO
VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A
POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB,
KTEŘÍ POSKYTUJÍ LŮŽKOVOU PÉČI
(AKUTNÍ, NÁSLEDNOU A DLOUHODOBOU PÉČI)
NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

1 . Všem poskytovatelům zdravotních služeb se doporučuje zákaz návštěv pacientů ve
zdravotnických zařízeních, ve kterých je poskytována lůžková péče, s výjimkou:
a ) návštěv nezletilých pacientů,
b ) návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
c ) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění,
d ) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení pokud:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo
boxu, její naměřená tělesná teplota nebude dosahovat 37,0 °C a třetí osoba
nebude současně vykazovat příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat minimálně chirurgickou
roušku.
2. Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím
sociálním službám v pobytové formě se doporučuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje doporučuje přijmout uvedená doporučení
neprodleně na dobu minimálně do 31.10.2020.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje eviduje v posledních týdnech rostoucí počet
pozitivních případů výskytu nového koronaviru SARS-CoV-2 v Karlovarském kraji. Kumulativní
počet případů COVID-19 je dlouhodobě nejvyšší v okrese Cheb, ale stoupá počet případů
COVID-19 i v okrese Karlovy Vary a Sokolov. Nárůst počtu nových případů COVID-19 za
posledních 30 dní i za posledních 7 dní (k datu 23.09.2020) absolutně i v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel je rovněž na Chebsku nejvyšší, avšak je pozorován nárůst i v ostatních okresech
Karlovarského kraje. Celková nemocnost (v roce 2020 k 23.09.2020) v Karlovarském kraji činí
418,45 případů/100 000 obyvatel (v okrese Cheb 740,66 případů/100 000 obyvatel, v okrese
Karlovy Vary 320,83 případů/100 000 obyvatel a v okrese Sokolov 211,68 případů/100 000
obyvatel). Aktuální nemocnost v Karlovarském kraji činí 191,93 případů/100 000 obyvatel
(v okrese Cheb 281,84 případů/100 000 obyvatel, v okrese Karlovy Vary 191,28 případů/100
000 obyvatel a v okrese Sokolov 99,61 případů/100 000 obyvatel). Významný je zde i podíl

osob nad 65 let věku. Celková nemocnost (v roce 2020 k 23.09.2020) v Karlovarském kraji
činí ve věkové skupině 65-74 let 382,00 případů/100 000 obyvatel, ve věkové skupině 75-84
let 517,95 případů/100 000 obyvatel a ve věkové skupině 85-94 let 679,08 případů/100 000
obyvatel. V současné době jsou hlášeny pozitivní případy COVID-19 z 9 zařízení sociálních
služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby (ze 4 v okrese Cheb, 3 z okresu Karlovy Vary
a 2 z okresu Sokolov). Nákaza se vyskytla i ve dvou léčebnách pro dlouhodobě nemocné, a
to v okrese Cheb a okrese Sokolov. U celkem 138 případů onemocnění COVID-19
v Karlovarském kraji byla nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Cílem uvedeného
doporučení je dočasným omezením sociálního kontaktu s osobami, které jsou hlediska
možných zdravotních následků onemocnění COVID-19 nejrizikovější skupinou, zabránit
rozšíření onemocnění v daných zařízeních.
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