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ODBORNÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY MINISTERSTVA OBRANY
PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB REZORTU MINISTERSTVA
OBRANY K NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE V SOUVISLOSTI S
ONEMOCNĚNÍM COVID-19

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,
 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
 neúčastnit se hromadných zaměstnání, školení, porady,
 neúčastnit se vojenského výcviku,
 neúčastnit se preventivní rehabilitace,
 nerealizovat služební cesty,
 sedět samostatně při závodním stravování.

