KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji
ke dni 15. září 2020, 24:00 hod.
Kumulativní počty  období od 29. 1. do 15. 9. 2020:
Počet pozitivních kumulativně: 2812
Počet vyléčených: 1919 (68 %)
Počet úmrtí: 30 (průměrný věk 78 let)
Týdenní sumarizace (28. 8. - 15. 9. 2020 včetně):
Počet nových případů za týden (posledních 7 dnů): 591, nejvíce dlouhodobě ve věku
25-34 let a 45-54 let
Týdenní incidence Jihomoravský kraj: 49,6 případů / 100 000 obyvatel
Aktuální počty k 15. 9. 2020:
Počet případů za posledních 24 hod.: 101 nových případů – řešených epidemiology
Denní incidence pro Jihomoravský kraj: 8 případů / 100 000 obyvatel
Nové hospitalizace: minus 3
Nová úmrtí: 0
Počet aktuálně pozitivních celkem (prevalence): 861 osob
Počet aktuálně hospitalizovaných: 36 osob (7 závažných případů, 12 středně, 15
lehkých, 2 bezpříznakoví).
Vývoj počtu hlášených případů COVID-19 (11. 3. – 15. 9. 2020):

S narůstajícími testovacími kapacitami narůstá počet zachycených pozitivních
případů (ne vždy nemocných!), s každým dalším rostou počty jejich kontaktů
k dalším vyšetřením. Epidemiologická šetření dělá stále stejný tým epidemiologů.
V souvislosti s náporem na testovací centra, a to zejména osobami bez příznaků,
dochází k zahlcení systému a k prodlevě oslovení pozitivně testovaných
epidemiologem. Prioritou epidemiologických šetření jsou proto nyní pozitivně
testované osoby seniorského věku, zdravotníci a zaměstnanci škol a školní kolektivy
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z důvodu zajištění opatření. Mladým osobám s mírnými příznaky nebo zcela bez
příznaků tímto děkujeme za pochopení.

Okres

Počet
případů
kumulativně

Brno-město
Brno-venkov
Blansko
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
JMK celkem

1155
372
185
267
469
162
202
2812

Počet
vyléčených

802
233
129
221
262
120
152
1919

Počet
zemřelých

8
2
16
4

30

Počet
pozitivních
za týden
237
95
45
33
101
38
42
591

Oproti jarním měsícům je nyní výrazně nižší
hospitalizace a jednoznačně převažují případy
infekce nebo zcela bezpříznakové: v dubnu 2020
hospitalizováno 40 pacientů (18 % všech případů),
pacientů (3 % všech případů).

Počet nově
pozitivních za
posledních 24
hod. (incidence)
44
13
6
4
22
6
6
101

Počet aktuálně
pozitivních
celkem
(prevalence)
345
137
56
30
203
42
50
863

proporce osob s nutností
s příznaky mírné respirační
bylo na infekčních odděleních
v první polovině září je to 38

Počet případů COVID-19, vztažen k počtu hospitalizací
Jihomoravský kraj, březen - září 2020 (údaj v září je k aktuálnímu datu 15. 9. 2020):

Zásadní význam mají cílená opatření v kolektivech. Opatření jsou nařizována u
všech jednotlivých případů bezprostředně po jejich nahlášení laboratoří (hlášení z
laboratoří se děje operativně telefonicky), děje se tak 7 dní v týdnu.
Prioritou je individuální karanténa pro ty osoby, jichž se skutečně týká. Karanténa se
dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví nyní vztahuje na více než 700
obyvatel Jihomoravského kraje.
Opatření ve školách v souvislosti s výskytem jednotlivých případů pozitivního
nálezu COVID-19 se týká 19 školských zařízení ve všech okresech. Opatření se
týkají jednotlivých spolužáků ve třídě, případně nanejvýš v rozsahu třídy.
Závěrem si dovoluji upozornit, že ostatní infekční choroby s COVIDEM-19 ze světa
nezmizely a že denně řešíme opatření u řady dalších závažných nákaz.
MUDr. Renata Ciupek
Brno, 16. září 2020

