
Koronavirus CoVID-19 : informace Odborné společnosti

Aktualizace 5.4.2020 
● Informační materiál MVČR - jak mluvit s dětmi o koronaviru - odkaz / Ahoj, já jsem korona.. / rady k
použití
● Psychická podpora pro rodiče - odkaz
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Aktualizace 1.4.2020 
→ doporučení pro PLDD k postupu během epidemie
→ Informace o kojení u žen nemocných, nebo v karanténě COVID-19 - doporučuje se kojení
nepřerušovat, zvýšená hygiena (mytí rukou, rouška), vertikální přenos nemoci na plod nebyl prokázán
→ Doporučení OSPDL ČLS JEP k možnosti zajištění péče o novorozence po ambulantním porodu či
časném propuštění z porodnice 
→ Návod pro rodiče k ošetřování nesneseného pupečního pahýlu
→ Péče o novorozence narozené matce s podezřením, nebo s laboratorně potvrzeným COVID - zde a
doporučení WHO
→ Doporučení pro pacienty jak se chovat v karanténě - na webu VZP a na webu SZU

Aktualizace 30.3.2020 
● Návod na manipulaci s ochrannými pomůckami - zde, oblékání (plakát) a svlékání (plakát),
video (youtube)
● Návod k používání osobních ochranných prostředků pro nemocnice ČR - zde
● Videoinstruktáž jak správně používat a nosit masku (ENG)
● Odkazy na improvizované dodávky ochranných pomůcek
● Jak vyrobit a používat ústenku - web SZÚ + obrázková verze
● Doporučení pro nakládání s odpady - použitými OOP
● Webinář o koronaviru pro PLDD - pozvánka / program
● Pro zájemce o aktuální informace o nákaze COVID-19 je odborné veřejnosti k dispozici webinář

Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP na adrese https://praktickylekar.online/
● Webinář o koronaviru Evropské společnosti intenzivní medicíny, 28.3.2020 - pozvánka

● Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně poskytla odkaz na stránku věnující se problematice použití
plicní sonografie u pneumonie způsobené COVID-19: https://www.csum.cz/nalezy-plicni-sonografie-u-
onemocneni-covid-19/
● Odkaz na stránku COVID-19 fórum - roztříděná a zpracovaná témata k diskusi. Moderované fórum,
rozdělené do přehlednějších kategorií (Intenzivní péče, Farmakoterapie, Hygiena a ochranné pomůcky,
Diagnostika a další) a jejich podtémat. Vznikající guidelines ČSIM.
Odkaz: https://www.covid19forum.cz/, 
je třeba si vytvořit profil, pak to bude vyžadovat zvací kód - ten je covid19cz
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Aktualizace 29.3.2020 
● MZ ČR vydalo Doporučení k ukončování karantény návratu z Itálie.

Vzhledem k nedostatku rychlotestů nejsou vyšetření vyžadována, a pacienta bez klinických projevů
onemocnění je můžné uvolnit z karantény. V případě dostupného rychlotestu - serologické kvalitativní
vyšetření se hodnotí jako negativní při negativitě IgM i IgG. Při jakékoliv pozitivitě se doplňuje PCR
vyšetření, a do negativitidy PCR karanténa trvá. 
→ doporučený postup ukončení karantény pacientů po návratu z Itálie a hodnocení rychlotestu při
ukončení karantény
● Seznam laboratoří provádějicích testování na SARS-COV-2 (původce COVID-19)
● Od 26.3.2020 je možné využívat systém UZIS k předávání elektronické žádanky na vyšetření
COVID-19 odběrovým místům (pacient dostane jen telefonický pokyn k vyšetření) . Po příchodu
pacienta na odběrové místo tuto žádanku pracovníci odběrového místa event. doplní a vytisknou. 
Odkaz na elektronickou žádanku obdrží každá ordinace individuálně emailem. Metodické
pokyny k vyplňování naleznete zde:
https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/formulare/zadanka-covid-19.pdf.
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https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/ahoj-ja-jsem-korona-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/covid19-psyops-k-pouziti-materialu-ahoj-ja-jsem-korona.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/covid19-psyops-k-pouziti-materialu-ahoj-ja-jsem-korona.aspx
https://www.usmevmamy.cz/index.php
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1TYlfU1_xpp5jOof8o-eDie3dzz9PslrN/view?usp=sharing
http://www.kojeni.cz/novinky/kojeni-a-covid-19/
https://drive.google.com/file/d/13vkGOgltJzL-KtGlHtVBr8KBriGafywF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8pM_C34Ltv4kgExSxHYc2VblfuvsHL_/view?usp=sharing
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Tehotne/Opatreni_pro_poskytovani_bezpecnych_postupu_prevence_a_kontroly_sireni_infekci_NKK.pdf
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Tehotne/Doporuceni_WHO_ke_COVID_fin.pdf
https://www.vzp.cz/covid-19/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/ECDC/Technicka_zprava_Evropskeho_centra_pro_kontrolu_a_prevenci_nemoci.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s17H5agrTNjUJjjXVrgf7whfAjf4j8f9/view?usp=sharing
http://www.nrc-hai.cz/sites/default/files/soubory/pdf/COVID_19_OOP_plakat_oblekani.pdf
http://www.nrc-hai.cz/sites/default/files/soubory/pdf/COVID_19_OOP_plakat_svlekani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sB_a0iZ90a8
https://drive.google.com/file/d/1h2IgROu94zgGSoD7za7Es09Rg3PnHdoH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Pz_KheUeT88
https://ospdl.webflow.io/covid-19/covid-org#techn
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Rouska/Desatero_o_latkovych_rouskach.pdf
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Rouska/jak_pouzivat_rousku.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tJc15Y2OEbqbbAdLQroRhXjD4DMcsNqO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8OhGIZAmmoGeTb9XlWTWUMCZtWVXe1t/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/stanoviska/dokumenty/covid-webinar
https://praktickylekar.online/19032020.php
https://esicm-tv.org/covid19
https://www.csum.cz/nalezy-plicni-sonografie-u-onemocneni-covid-19/
https://www.csum.cz/nalezy-plicni-sonografie-u-onemocneni-covid-19/
https://www.covid19forum.cz/
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/19Zd1lBlEeC7bddHsGGf1Psv1zBrN9eaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6RgxZm0bi7shvIwgramoXaoSfnYSifn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6RgxZm0bi7shvIwgramoXaoSfnYSifn/view?usp=sharing
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Lab_vysetrovani/Mitigace_laboratori_pro_vysetrovani_puvodce_COVID_29032020.pdf
https://uzis.us18.list-manage.com/track/click?u=bdef59841a7eb036a7773842f&id=7fcfde1c5a&e=5e006de231
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19


Aktualizace 21.3.2020 
● MZ ČR vydalo Mimořádné opatření - plný text zde
    Upravuje postupy zdravotnických pracovníků během epidemie COVID-19 následovně: 
1) nařizuje povinnost zdravotníků hlásit zaměstnavateli nechráněný přímý kontakt s osobou
COVID pozitivní
2) povinnost provozovatele ZZ rozhodnout zda pracovník je pro provoz ZZ postradatelný - pak
informuje KHS a pracovníku je nařízena karantena 14 dní.
3) Pokud je pracovník s nechráněným kontaktem nepostradatelný pro provoz ZZ karantena se
nanařizuje, a pokračuje v práci za zpřísněných podmínek
4) Karanténa se nařizuje pracovníkum podle bodu 3 v případě klinických projevů nemoci, nebo pozitivním
testu na COVID-19
5) Provozovateli ZZ se nařizuje umožnit pracovníkům podle bodu 3, zajistit zpřísněné podmínky pro práci
- respirátor bez ventilu jeden na 8 hodin, maximální omezení kontaktu s ostatními zdravotníky,
kontrola teploty a opakované testování
6) Nařízení se vztahuje i na OSVČ a podobné
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Aktualizace 20.3.2020 
● Pro zájemce o aktuální informace o nákaze COVID-19 je odborné veřejnosti k dispozici webinář

Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP na adrese https://praktickylekar.online/
● Webinář o koronaviru pro PLDD je v přípravě - pozvánka / program

● Dostali jsme nabídku ČVUT na dodání desinfekčního prostředku na ruce
● Mapování vybavení zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami. Pokud se chcete do mapování

zapojit, vyplňte tento dotazník. V mapě se vám následně ukáže, jak jsou na tom kolegové z jednotlivých
krajů ČR.
● Videoinstruktáž jak správně používat a nosit masku (ENG)
  ● 
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Aktualizace 19.3.2020 
● Stručné odborné informace o nemoci COVID-19

Informace o nemoci se stále doplňují a vyvíjí. Tuto genetickou variantu koronaviru známe teprve od
prosince 2019, proto se snažíme vytvořit souhrn informací o nemoci COVID-19, způsobené virem SARS-
COV-2
● MZ ČR vydalo upřesňující informaci k testování pacientů na onemocnění COVID-19 -

→ doporučení pro VPL/PLDD
 → informace k testování 
→ Algoritmus nastavení systému
→ Algoritmus pro odběrová místa 
→ Algoritmus pro call centrum 1212
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Aktualizace 18.3.2020 
● Informace UNICEF - Způsoby, jak pomoci v boji proti COVID-19:

1. Chraňte sebe a svou rodinu, zabraňte dětským traumatům, úzkostem a stigmatizaci.
  Děti na mimořádné situace reagují různě. To, co vidí Vaše děti v televizi nebo na internetu, nebo co
slyší od jiných dětí, v nich může vzbuzovat pocity úzkosti, strachu a smutku. Proto je důležité s dětmi
mluvit i o nepříjemných věcech. V příloze přinášíme osm doporučení pro rodiče, jak s dětmi mluvit o
nemoci COVID-19. 
2. Buďme odpovědní při šíření informací
   Znalost faktů je pro ochranu Vás a Vašich blízkých zásadní. Nesprávné a nepravdivé informace během
zdravotní krize zanechávají lidi nechráněné a zranitelné vůči nemoci, navíc mohou podporovat šíření
strachu, paniky a stigmatizaci nemocných. Doporučujeme proto všechny informace před jejich sdílením
ověřit.
Příloha - Rady pro rodiče

● Středočeský kraj zajistil další ochranné pomůcky pro VPL, PLDD a ORL. Předávání proběhne dne

https://drive.google.com/file/d/1QnORQw91LjHw2Et530u15r29eqXKHFdP/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://praktickylekar.online/
https://drive.google.com/file/d/1C8OhGIZAmmoGeTb9XlWTWUMCZtWVXe1t/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/covid-19/covid-webinar
https://ospdl.webflow.io/covid-19/cvut-desinfekce
https://www.prolekare.cz/bstat/nclick/51/4821/20383/14187317/dbd2c81220?url=https%3A%2F%2Fwww.prolekare.cz%2Fcovid-19-zdravotnicky-material-dotaznik%3Futm_source%3Dvlastovka-51-4821%26utm_medium%3Dnewsletter%26utm_campaign%3Dsection-70
https://www.prolekare.cz/bstat/nclick/51/4821/20383/14187317/bd2c812a21?url=https%3A%2F%2Fwww.prolekare.cz%2Fmapa-rousek%3Futm_source%3Dvlastovka-51-4821%26utm_medium%3Dnewsletter%26utm_campaign%3Dsection-70
https://www.youtube.com/watch?v=Pz_KheUeT88
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1N675cmxlcBX1ED0Kk1h94n-bviRYCfd9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmUzlxmU1FWN75r76PEypCc7d9tFbTsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLxyXsji5GeRo-76FcWfxnziHIYZqHfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDUhKivP9oiaUlq1a8ewzUH9Gq7_Oy-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13DEEtLUsb-g3PBxr6M8E_qpQq-qALRJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13DEEtLUsb-g3PBxr6M8E_qpQq-qALRJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FG6_098uZFO9QbUBoNzfzZkRUentAoT5/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1pZ8TC0z44TKkVFosIzCLjszsCX9wryhE/view?usp=sharing


20. 3. (pátek) mezi 7:00 až 12:00 hodinou na
distribučních místech dle okresů. S ohledem na celkové množství, bude možné nyní předat 3 kusy
nanoroušky pro VPL a PLDD a 2 kusy pro ORLlékaře. Další OOP jsou objednány.O distribuci ochranných
prostředků Vás budeme opětinformovat.
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Aktualizace 17.3.2020 
● Aktualizované znění doporučení SZÚ pro pacienty PLDD do čekáren - zde. Doporučení pro lékaře
na webu SZÚ. Toto doporučení se přizpůsobuje vždy možnostem pracoviště, tj. není vhodné měnit
režim provozu, pokud by to zvýšilo riziko šíření nákazy. 
● Hejtman Moravskoslezského kraje vydal opatření k zajištění péče o děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb,
orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. Plné znění zde.
● SPLDD se podařilo domluvit s VZP možnost vykazovat v současné situaci kód 09513 - Telefonická
konzultace ošetřujícího lékaře pacientem (je v kapitaci), současně s kódem 01543 -  Epizoda
péče/kontakt u pacientů od 18 let věku ...(náhrada ragulačních poplatků), u všech pacientů bez
rozdílu věku ! Plné znění zde.
● Mezinárodní klasifikace nemocí byla doplněna o označení případů COVID-19 kod U69.75 - podezření,
U07.1 – diagnóza CoVID-19 potvrzena. Plné znění zde. 
● Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 z důvodu uzavření školy vydává rodiči škola (ve 2
vyhotoveních), které dítě navštěvuje. Informace ČSSZ. 
● Vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30
dnů. odkaz
● Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic
a některých dalších·        
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Aktualizace 10.3.2020 
Stanovisko k očkování 
Po telefonické domluvě s náměstkem MZ Romanem Prymulou vydává OSPDL ČLS JEP následující
stanovisko:
Současná epidemiologická situace v oblasti výskytu onemocnění virem SARS-CoV2 (onemocnění Covid-
19) není důvodem k odkládání očkování proti infekčním nemocem tak, jak jsou zavedeny v
očkovacím kalendáři. Naopak je žádoucí, aby byly děti chráněny proti preventabilním infekčním
chorobám, neboť v případě onemocnění a při možném souběhu infekcí mohou být děti ohroženy
komplikovanými průběhy.
Výjimku může tvořit pouze dítě akutně nemocné, dítě v prokazatelném styku s potvrzeným případem
koronaviru, či dítě v karanténě nebo prokazatelném úzkém kontaktu s osobou v karanténě. Doporučená
doba odkladu je 14 dní.
Náměstek MZ Roman Prymula byl požádán o vydání Stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP
k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP
Akce pořádané odbornou společností jsou maloformátové, proto se na ně mimořádné opatření
nevztahuje. Proto jsme se rozhodli vzdělávací akce nerušit, a uskutečnit je podle původního záměru,
pokud se současná situace nezmění. Přihlášené lékaře pak zdvořile žádáme, aby byli vůči sobě
ohleduplní, a při projevech onemocnění svoji účast zrušili. 

Karanténa a ošetřovné - informace České správy sociálního zabezpečení
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Aktualizace 8.3.2020 
Bylo vydáno další mimořádné opatření týkající se kontaktů osob s nákazou CoVID-19. (Zde plné
znění.) 
Postup je stejný jako u navrátilců z Itálie. Pro rozhodnutí o karanténě postačuje prohlášení pacienta, že
byl v kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním CoVID-19 (informaci o průkazu CoVID-19 u osoby
obdrží praktik z místně příslušného pracoviště KHS). 
Stačí zápis v dokumentaci: " Na základě Mimořádného opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 10386/2020-

https://drive.google.com/file/d/1cDjv_CsLhOt3lrxT93xv3tSRBWO7ja5D/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1a5KiaRQB2mco2JVOkOSTqeMQclqcxeTO/view?usp=sharing
http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-ordinace-a-cekarny-praktickych-lekaru-pro?lang=1
https://drive.google.com/file/d/1JhaK5UnX5e7eOWrvO-QvkeZH34Ftnunz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcPd5B0jTTxGmDUGF0X_Arihrw2b6ymR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Cp4OD2g80umClqBLOZdGJb-8SH4Q2p9/view?usp=sharing
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://drive.google.com/file/d/11ON5BxMVMMNe7DeDICwkVxqT586zoPL7/view?usp=sharing
http://mails.detskylekar.cz/m/?id=SCfkcaGt84lXsoCAERjfTiiWcRuN0nE1VfH1x6bd6sAsE%2ButAmV5RNaL54YS%2F5n8sfyLZ1IK4XTZT885uvDs2w%2F43%2BIzKRxm
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=40506&typ=application/pdf&nazev=Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20karant%C3%A9ny%20pro%20osoby%20bl%C3%ADzk%C3%A9.pdf
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1/MIN/KAN ze dne 8.3.2020 nařizuji karanténu v délce 14 dní." Tiskopis "Potvrzení o nařízení karantény"
se užívá jen u pracujících osob jako analogie neschopenky (viz dopis ČSSZ)
Pokyny pro praktické lékaře.
Instrukce ČSSZ k eNeschopenkám a Potvrzení o nařízení karantény

Dne 6.3.2020 rozhodl ministr zdravotnictví ČR o uplatnění mimořádného opatření. (Zde plné znění.)

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z
pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně  po  návratu  do
 České  republiky  oznámily  tuto  skutečnost,  a  to telefonicky  nebo  jiným  vzdáleným  přístupem,
 svému  registrujícímu  poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti adorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.Všem
poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické  lékařství  pro
 děti  a dorost  se  nařizuje, aby  u  osob  s trvalým  pobytem v České  republice,  které se  v období  od
 7.  března  2020  navrátí  z pobytu  na  území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě
podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č.258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Výjimka z mimořádného opatření se vztahuje na řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní
zdravotní služby a piloty dopravních letadel.

Praktický postup: 

Nahoru, zpět na Dokumenty, Hlavní stranu, COVID-19

Aktualizace 7.3.2020

https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rrYOwB6Z5zThpiOFIgiq0QKqC9Una6n1/view?usp=sharing
https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VODysV9eZQ_ugROj4lp6qlOoxSsO3kus/view?usp=sharing
https://ospdl.webflow.io/covid-19/covid-19
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Doporuceni_verejnost/MPSV_Koronavirus_a_pracovnepravni_souvislosti.pdf
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html
https://ospdl.webflow.io/dokumenty
https://ospdl.webflow.io/
https://ospdl.webflow.io/covid-19/onemocneni-covid-19


Pokyny pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost.
1) Pacient se vrátil po 7.3.20 z Itálie (jakkoliv dlouhý pobyt)
Pacienti, kteří se vrací z území Itálie mají nařízenu 14 denní domácí karanténu. Lékař nezkoumá
věrohodnost informace pacienta. 
● Pacient kontaktuje telefonicky nebo jinak (nedojde k přímému fyzickému kontaktu) svého VPL či
PLDD. Ten rozhodne o karanténě - postačuje zápis v dokumentaci : "Na základě Mimořádného
opatření MZ ČR Č. j.: MZDR  5503/2020-10/PRO ze dne 6.3.2020 nařizuji karanténu v délce 14 dní." 
● O nařízení karantény současně lékař informuje KHS standarním způsobem - jako hlášení infekční
nemoci. 
● Infomaci o nařízení karanteny obdrží pacient ústně během prvního kontaktu s PLDD (VPL). Písemně ji
není třeba vystavovat, leda na žádost pacienta. V tom případě postačí lékařská zpráva s výše uvedenou
větou. Nutná je ● indentifikace zdravotnického zařízení, ● základní údaje pacienta, ● datum, kdy byla
karanténa nařízena. 
● Při nařízení karantény se pracujícím vystavuje eNeschopenka, dětem Rozhodnutí o vzniku potřeby
ošetřování nebo péče.
● Proti rozhodnutí se pacient může do 3 dnů písemně odvolat ke svému VPL či PLDD, odvolání nemá
odkladný účinek. Na odvolání je třeba odpovědět písemně do 3 dnů. 
● Pozor!! Mimořádné opatření se netýka : řidičů nákladní dopravy, řidičů a posádek dopravní zdravotní
služby a pilotů dopravních letadel. řidiče
● Pozor!! Rozhodnutí o karanténě je povinen PLDD (VPL) provést (vystavit) u neregistrovaných
pacientů. 
● Pozor!! Za nedodržení nařízení mimořádného opatření hrozí vysoké sankce.

2) Pacient přicestoval z rizikové oblasti a nemá projevy infektu - doporučena izolace doma na 2
týdny 
3) Pacient bez cestovatelské anamnézy s projevy infektu - postupuje se podle aktualitovaného
algoritmu
4) Pacient přicestoval z rizikové oblasti a má projevy infektu - postupuje se podle
aktualitovaného algoritmu
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