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Odpověď na otevřený dopis členů řídícího výboru k realizaci Memoranda ze dne 10.10.2019 

 
Vážení, 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) obdržela dne 

23.7.2020 Váš otevřený dopis adresovaný Ministerstvu zdravotnictví, KHS MSK, Hejtmanovi 

Moravskoslezského kraje a Prezidentovi Hospodářské komory ČR, v němž upozorňujete na negativní dopady 

přijatých opatření do života občanů a podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje a nutnost řešení jejich 

následků. 

 

K Vámi tvrzené nepřiměřené negativní mediální propagaci v okrese Karviná a nazývání současné situace 

pandemií, když nemá vykazovat ani znaky epidemie, sdělujeme, že se nejedná o nepřiměřenou hysterii, neboť 

Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření koronaviru prohlásila za pandemii, tedy epidemii 

s celosvětovým rozšířením a vyhlásila i globální stav zdravotní nouze. V posledních týdnech se stal 

Moravskoslezský kraj největším ohniskem šíření koronaviru v České republice. Je pravdou, že v průběhu 

posledního týdne došlo ve vývoji epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji k mírnému zlepšení. 

Situace v největším ohnisku v Karviné je již stabilní. Současně se však objevují i nová lokální ohniska, zvyšuje 

se i počet tzv. komunitních případů nákazy. KHS MSK nadále monitoruje situaci v celém kraji, denně ji 

vyhodnocuje a je připravena sáhnout k případným úpravám mimořádných opatření, pokud to situace umožní, 

nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné. 

 

K možnosti se na daná opatření v časovém předstihu připravit sdělujeme: 

 

Dne 20.7.2020 na Bezpečnostní radě Moravskoslezského kraje KHS MSK přislíbila, že opatření budou 

průběžně aktualizovaná a z naší strany lépe a v dostatečném předstihu komunikována s veřejností. Při vydávání 

mimořádných opatření je mimo jiné zvažován i kontext možných dopadů na běžný život obyvatel i situaci 

podnikatelských subjektů v kraji. 

 

Aby byly sjednoceny postup napříč Českou republikou, připravilo dále Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 

s Ústavem zdravotnických informací a statistiky systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor). Na něj jsou 

navázány rámcové činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Pro každý stupeň je 

vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému 

připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření Covid-19. Patří mezi ně například aktivace krizových 

štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení 

Armády ČR. Na každý stupeň je navázán balík protiepidemických opatření, jako například roušky, omezení 

počtu osob na akcích, omezení otevírací doby podniků veřejného stravování, mytí rukou a dezinfekce, respirační 
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hygiena, odstup od cizích osob. Opatření obsahují také doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních 

služeb.  

Široká veřejnost tedy bude mít k dispozici jasný a předvídatelný plán, jaké konkrétní kroky mohou přijít 

v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v Moravskoslezském regionu.  

Chování infekce je natolik různorodé, že opatření v jednotlivých regionech budou vždy mít svá specifika. Je 

však nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění. Nařízená opatření by měla pomoci tento cíl naplnit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.z. Mgr. Zuzana Babišová v.r. 

 MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.  

vedoucí služebního úřadu 
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