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Úvod
Tento odborný pokyn upřesňuje postup poskytovatelů zdravotních služeb rezortu Ministerstva
obrany při aplikaci ustanovení § 67 a násl. 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.“) ke stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření
v ohnisku nákazy, pokud při poskytování zdravotních služeb zjistí výskyt infekčního
onemocnění nebo podezření na ně a nestanovením opatření by mohlo dojít k prodlení a tím
k možnému šíření nákazy.
Poskytovatelům zdravotních služeb rezortu Ministerstva obrany se při postupu dle
ustanovení § 67 a násl. zákona č. 258/2000 Sb. u zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany
(vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci) doporučuje postupovat
v souladu s tímto odborným pokynem.
Metodický pokyn HH ČR čj. MZDR 37994/2021-1/OVZ ze dne 19. října 2021 se použije
v případě nařizování protiepidemických opatření pro mimorezortní osoby (viz příloha).

Základní vymezení pojmů
Definice případu onemocnění covid-19
Dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemoci (ECDC) ze dne 3. prosince 2020
je dostupná z https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
Epidemiologicky významný kontakt
1. Jako doba rozhodná, ve které je prováděno epidemiologické šetření s cílem identifikovat
epidemiologicky významné kontakty je tato:
-

pozitivně testovaná osoba s příznaky onemocnění – dohledání všech epidemiologicky
významných kontaktů 2 dny před začátkem prvních příznaků,
asymptomatická pozitivně testovaná osoba – dohledání všech epidemiologicky
významných kontaktů 5 dnů před datem odběru s pozitivním výsledkem vyšetření
(laboratorně potvrzeného pozitivního výsledku testu).

2. Epidemiologicky významný kontakt s potvrzeným onemocněním covid-19
je charakterizován následovně:
- osoba, která s osobou prodělávající covid-19 sdílí společnou domácnost,
- osoba mající jakýkoli přímý fyzický kontakt bez ohledu na použití ochrany dýchacích
cest (polibek, objetí, sdílení sklenice aj.),
- osoba mající „face to face“ kontakt, bez ohledu na délku jeho trvání nebo použití
ochrany dýchacích cest,
- osoba sdílející společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, učebna, dopravní
prostředek – autobus, letadlo)*,
o osoba sdílející společnou kancelář nebo jiný vyhrazený společný prostor,
o osoba sedící do vzdálenosti dvou sedaček od potvrzeného případu
(v jakémkoliv směru), nebo osoba poskytující péči nebo členové posádky
pracující v daném sektoru dopravního prostředku, kde index case seděl,

o pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici
nákaze, za úzký kontakt mohou být považovány všechny osoby v daném
uzavřeném prostoru nebo v daném dopravním prostředku,
a) osoba ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy
kontakt trvá déle než 15 minut, pokud jeden nebo oba nemají adekvátní ochranu
dýchacích cest,
b) zdravotnický pracovník nebo osoba v přímé péči o osoby s potvrzeným onemocněním
nebo laboratorní pracovník manipulující se vzorkem bez použití adekvátních osobních
ochranných prostředků,
c) osoba mající přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu bez použití
adekvátních osobních ochranných prostředků*.
* Nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání
kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného
prostředku dýchacích cest. V případě jakýkoliv nejasností vždy konzultujte
s Hygienickou službou MO.
Článek I
Nařízení izolace
Rezortní poskytovatel zdravotních služeb Ministerstva obrany k zabránění šíření onemocnění
covid-19 nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákon č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání
14 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2
prokázalo, a to:
1. osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,
2. osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň vykazující
příznaky onemocnění covid-19 (dále jen „pozitivně testovaná osoba“).
Článek II
Ukončení izolace
Rezortní poskytovatel zdravotních služeb Ministerstva obrany ukončí izolaci:
1. u osoby nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně
14 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu,
2. u osoby vykazující příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu
klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy
daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze
přetrvávající klinické vysvětlit jinak; celková doba izolace nesmí být kratší než 14 dnů
ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.
Článek III
Nařízení karanténních opatření
Rezortní poskytovatel zdravotních služeb Ministerstva obrany k zabránění šíření onemocnění
covid-19

1. nařídí osobě (mimo osobu uvedenou v čl. IV odst. 1. a 2.), která byla na základě
epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v rizikovém kontaktu s pozitivně
testovanou osobou, karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000
Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou, případně v minimální délce trvání 10 dnů v případě, že s
pozitivně testovanou osobou sdílí společnou domácnost,
2. osoba, které byla nařízena karanténa, podstoupí nejdříve 7. den, případně 10. den
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2,
3. v případě, že se v době nařízené karantény u osoby objeví klinické příznaky onemocnění
covid-19, provede se RT-PCR test bez zbytečného odkladu,
4. v případě, že osoba má nařízenou karanténu z důvodu sdílení společné domácnosti
s pozitivně testovanou osobou se první RT-PCR test provede co nejdříve od odběru
pozitivního testu osoby, se kterou sdílí společnou domácnost a podruhé nejdříve 10. den
od tohoto odběru,
5. v případě negativního výsledku RT-PCR testu dle čl. III odst. 2. a absenci klinických
příznaků onemocnění covid-19 se karanténní opatření nejdříve po 7, případně 10 dnech
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ukončí,
6. v případě, že osoba v průběhu nařízené karantény nepodstoupí RT-PCR test, ukončí
se karanténa této osobě při absenci klinických příznaků onemocnění covid-19 po 14 dnech
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
7. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle čl. III odst. 2., 3. nebo 4.
nařídí izolaci podle čl. I.
Článek IV
Nařízení zvýšeného zdravotnického dozoru
Rezortní poskytovatel zdravotních služeb Ministerstva obrany k zabránění šíření onemocnění
covid-19 nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba
v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření ve smyslu § 2 odst.
7 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „zvýšený zdravotnický dozor“) u následujících
skupin zaměstnanců rezortu MO:
1. osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má dokončené očkování
proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost certifikátem o dokončeném očkování
a zároveň splní podmínku, že:
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
2. osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RAT (rychlý antigenní test)
na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 neuplynulo vice než 180 dní,
3. osobě, která ukončila nařízenou karanténu podle čl. III,
4. zvýšený zdravotnický dozor spočívá v

a) sledování svého zdravotního stavu danou osobou po dobu 14 dní od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou tak, že pokud se projeví klinické příznaky
počínajícího infekčního onemocnění (např. bolest hlavy nebo kloubů a svalů, zvýšená
teplota, kašel, rýma, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo čichu, celková
slabost nebo další příznaky) neprodleně oznámí tuto skutečnost, a to telefonicky nebo
jiným vzdáleným přístupem, svému poskytovateli zdravotních služeb nebo hygienické
službě MO, které zabezpečí provedení vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 a stanoví
další postup dle výsledku vyšetření,
o osobě s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle čl. I.
b) používání po dobu 7 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
případně po dobu 7 dní po skončení karantény podle čl. III, při všech příležitostech,
zejména na pracovišti, respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek) stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR, včetně filtrační účinnosti alespoň
94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
c) minimalizaci blízkého kontaktu s dalšími osobami na pracovišti po dobu 7 dní
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, případně po dobu 7 dní
po skončení karantény podle čl. III
o neúčastnit se hromadných zaměstnání, školení, porady,
o neúčastnit se vojenského výcviku,
o neúčastnit se preventivní rehabilitace,
o nerealizovat služební cesty,
o sedět samostatně při závodním stravování.
Článek V
Elektronická žádanka na vyšetření covid-19
Rezortní poskytovatel zdravotních služeb Ministerstva obrany označí pole „Zaměstnanec
ministerstva obrany“ při zadávání elektronické žádanky zaměstnanci rezortu MO k provedení
RT-PCR nebo RAT testu v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN).

Odborný pokyn nabývá účinnosti dnem 25. října 2021.
Kontaktní osoba: plk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D., tel. 255 296, 702 003 307.
Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu:
AVZdr Hradec Králové
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