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

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 30. prosince 2021

Aktuální vyjádření k šíření varianty koronaviru „omicron“
První případy byly zachyceny 6. 12. 2021 zcela nezávisle na sobě a bez jakékoli
prokázané souvislosti se zahraničím (souvislost se šampionátem ve vodním pólu
v Brně byla vyloučena, jednalo se o spekulaci, kterou jsme opakovaně dementovali).
Záchyty suspektní varianty „omicron“ jsou po celou dobu hlášeny pouze ze 3
laboratoří, které provádějí upřesňující vyšetření u všech nebo u naprosté většiny
testů (tedy nikoli jen požadovaných 10 %). Ke dni 30. 12. 2021 tak eviduje KHS
Jihomoravského kraje 140 případů suspektní varianty „omicron“.
Všechny případy „omicron“ byly a jsou prioritně, detailně a s maximální
pozorností vyšetřovány a zpracovávány pracovníky protiepidemického odboru
KHS JmK, a to denně, včetně všech svátečních dnů.
Ze všech těchto šetření vyplývá:
• naprostá většina má jen mírné a krátkodobé příznaky respirační infekce,
s domácí izolací, aktivně vyhledané kontakty nemívají příznaky žádné
• většina záchytů je u mladších dospělých, očkovaných
• aktuálně řešíme případy, kdy si lidé přivezli nákazu domů na Vánoce ze
zahraničí (USA, Tanzánie, Velká Británie, Nizozemí, Maďarsko, Itálie,
Portugalsko, Rakousko)
• v mnoha souvisejících výskytech se setkáváme se situací, kdy lidé v těsném
kontaktu mají jiné výsledky, tj. „omicron“ mají pouze ti, kdo byli vyšetřeni
v některé z oněch 3 laboratoří. Je tedy evidentní, že zachycené případy
„omicron“ jsou jen špičkou ledovce a že i u nás již probíhá komunitní šíření.
Děkujeme všem našim pacientům za pomoc při objasňování okolností šíření nákazy,
laboratořím a lékařům za spolupráci a velmi si považujeme slov podpory, kterých se
nám dostává od široké veřejnosti.

V Brně, 30. prosince 2021
MUDr. Renata Ciupek
ředitelka protiepidemického odboru
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