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Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a
místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b), h) a i) zákona
č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
(dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým
koronavirem (2019-nCoV)

nařizuje
v období ode dne doručení tohoto rozhodnutí do ukončení mimořádných opatření plnit mimořádná opatření při
nebezpečí vzniku epidemie, a to:
-

-

-

bezodkladně písemně a telefonicky informovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k nařízení
karantény o skutečnosti, že se účastník řízení dozvěděl o příjezdu studenta/studentů popř. pedagogů
z Čínské lidové republiky do areálu Slezské univerzity v Opavě, a to s uvedením osobních údajů této
osoby, jeho podrobné cestovní anamnézy (datum odletu/odjezdu a příletu/příjezdu do jednotlivých států
včetně data příjezdu do areálu Slezské univerzity v Opavě);
zajistit vyčlenění prostor ke karanténě fyzických osob podezřelých z nákazy infekčním onemocněním
novým koronavirem (2019-nCoV), kterým bude rozhodnutím správního orgánu nařízena karanténa (dále
jen „osoby podezřelé z nákazy“), přičemž tyto prostory (dále jen „prostory určené ke karanténě“) musí
splňovat následující požadavky:
- vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky a alkoholovými dezinfekčními
prostředky na ruce s virucidním účinkem;
- vybavení minimálně jednou pračkou.
Účastník řízení je povinen správnímu orgánu písemně sdělit adresu prostor určených ke karanténě osob
podezřelých z nákazy, a to nejpozději do dne 15.2.2020.
zajistit umístění osob podezřelých z nákazy v prostorách určených ke karanténě, a to primárně každého
podezřelého z nákazy odděleně do samostatného pokoje, bude-li to z kapacitních důvodů možné;
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-

zajistit zákaz styku osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména zákaz pohybu osob
podezřelých z nákazy mimo prostory určené k jejich karanténě;
poskytnout respirační polomasky třídy FFP2 bez výdechového ventilu a alkoholové dezinfekční gely na
ruce s virucidním účinkem všem osobám podezřelým z nákazy;
zajistit úklid společných prostor včetně sociálního zařízení odborně způsobilou osobou ke speciální
ochranné dezinfekci ve smyslu § 61 zákona č. 258/2000 Sb.;
zajistit denní odstraňovaní odpadu, který bude uložen v označeném kontejneru mimo budovu v uzavřeném
areálu účastníka řízení.

Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že účastník řízení poskytuje ubytování studentům z Čínské lidové republiky, a to
z oblasti zasažené epidemií novým koronavirem (2019-nCoV) a s přihlédnutím k cestě přenosu daného
infekčního onemocnění a dosavadních poznatků o tomto novém původci, je z důvodů ochrany před jeho
rozšířením na území České republiky nezbytné přijmout mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie
uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí.
K mimořádnému opatření spočívajícímu v informování správního orgánu o příjezdu studentů z Čínské lidové
republiky správní orgán uvádí, že toto opatření je nezbytné, neboť správní orgán musí zjistit, zda tyto osoby jsou
podezřelé z nákazy infekčním onemocněním novým koronavirem (2019-nCoV) a pokud dospěje k tomuto
závěru, je povinen rozhodnutím nařídit protiepidemická opatření včetně karantény. Správní orgán uvádí, že
karanténa, jak je uvedeno v § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., znamená oddělení zdravé fyzické
osoby, která pobývala v ohnisku nákazy, tak aby nemohlo dojít k šíření infekčního onemocnění. S ohledem na
tuto skutečnost se omezuje i styk s ostatními osobami.
K mimořádnému opatření spočívajícímu ve vyčlenění prostor v objektu účastníka řízení určených ke karanténě
osob podezřelých z nákazy správní orgán uvádí, že z dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá, že se
uplatňuje zejména přenos kapénkami, kdy se virus zejména při kýchání a kašli v drobounkých kapičkách
rozprašuje do okolí, kde je vdechnut dalšími jedinci. Dalším způsobem přenosu je přenos nepřímý, a to
kontaminovanými předměty sekrety nemocného, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou dostává
na sliznice očí, úst, nosu dalších jedinců. Toto mimořádné opatření se nařizuje za účelem zabránění vzniku
sekundárních případů, tj. v zájmu účinné ochrany proti šíření uvedené nové infekční nákazy, s cílem zabránit
vzniku, resp. šíření uvedeného infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, tj. v
inkubační době. Z těchto důvodů je nezbytné, aby správní orgán u osob podezřelých z nákazy nařídil karanténu.
K mimořádnému opatření, na základě něhož se účastníku řízení nařizuje, aby zajistil umístění osob podezřelých
z nákazy v prostorách určených ke karanténě, a to primárně každého podezřelého z nákazy odděleně do
samostatného pokoje, správní orgán uvádí následující. Vzhledem k tomu, že, jak je již shora uvedeno, z
dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá, že se uplatňuje zejména přenos kapénkami, kdy se virus
zejména při kýchání a kašli v drobounkých kapičkách rozprašuje do okolí, kde je vdechnut dalšími jedinci,
přičemž dalším způsobem přenosu je přenos nepřímý, a to kontaminovanými předměty sekrety nemocného, kdy
se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou dostává na sliznice očí, úst, nosu dalších jedinců, je nezbytné,
aby byl kontakt s ostatními osobami co nejvíce minimalizován, a to rovněž s ohledem na to, že se předpokládá
vylučování původce nákazy již před objevením prvních klinických příznaků osob podezřelých z nákazy.
K mimořádnému opatření spočívajícímu v zákazu styku osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými
osobami, zejména zákaz pohybu osob podezřelých z nákazy mimo prostory určené k jejich karanténě správní
orgán uvádí následující. Jak je již shora uvedeno, z dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá, že se
uplatňuje zejména přenos kapénkami, kdy se virus zejména při kýchání a kašli v drobounkých kapičkách
rozprašuje do okolí, kde je vdechnut dalšími jedinci, přičemž dalším způsobem přenosu je přenos nepřímý, a to
kontaminovanými předměty sekrety nemocného, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou dostává
na sliznice očí, úst, nosu dalších jedinců, je nezbytné, aby byl kontakt s ostatními zdravými osobami co nejvíce
minimalizován, a to rovněž s ohledem na to, že se předpokládá vylučování původce nákazy již před objevením
prvních klinických příznaků osob podezřelých z nákazy.
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K mimořádnému opatření, na základě něhož se nařizuje poskytnout respirační polomasky třídy FFP2 bez
výdechového ventilu a alkoholové dezinfekční gely na ruce s virucidním účinkem všem osobám podezřelým
z nákazy správní orgán uvádí následující. Vzhledem ke způsobu nákazy kapénkou a kontaminovanými
předměty je třeba použít osobní ochranné prostředky dýchacích cest a alkoholové dezinfekční přípravky na ruce.
K mimořádnému opatření spočívajícím v zajištění úklidu společných prostor včetně sociálního zařízení odborně
způsobilou osobou ke speciální ochranné dezinfekci ve smyslu § 61 zákona č. 258/2000 Sb. správní orgán uvádí
následující. Speciální ochranná dezinfekce je nezbytná k odvrácení hrozící nákazy a likvidace choroboplodných
zárodků a zabránění možnému přenosu nákazy na pracovníky bez odborné způsobilosti a případně další osoby.
K mimořádnému opatřená spočívajícím v zajištění denního odstraňovaní odpadu, který bude uložen v
označeném kontejneru nacházejícím se mimo budovu v uzavřeném areálu účastníka řízení správní orgán uvádí.
Toto mimořádné opatření se nařizuje za účelem vyloučení šíření nákazy do prostředí a osoby manipulující
s tímto odpadem.
Mimořádná opatření uvedená v tomto rozhodnutí je účastník řízení povinen plnit ode dne doručení tohoto
rozhodnutí do dne doručení rozhodnutí o ukončení mimořádných opatření vydaného správním orgánem.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě třetí § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním
u Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb. odvolání nemá odkladný účinek.
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