Koronavirus – otázky a odpovědi
Vážení spoluobčané, vzhledem ke zcela přetíženým telefonním linkám na
protiepidemickém oddělení v posledních dnech zde uvádíme odpovědi na Vaše
nejčastější otázky:
Co mám dělat, když jsem se právě vrátil z Itálie?
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje
cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech EmiliaRomagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění
regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího
respiračního onemocnění (především horečka nad 38° C, dýchací obtíže).
V případě výskytu výše uvedených příznaků zůstaňte doma, omezte kontakt
s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat
další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.
Lyžařská střediska do karanténovaných oblastí nepatří.
Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí:
www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí
Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat
do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám
doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových
stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register. Občané
cestující do zahraničí by si měli být vědomi rizik spojených se
současnou situací (např. možnost uvíznutí v karanténě, kterou vyhlásí místní úřady –
viz situace českých turistů na Tenerife).
Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší
dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem.
Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Obecně se
mechanismus přenosu z člověka na člověka podobá šíření chřipky.
Je možné se nakazit ze zásilek z Číny?
Přenos prostřednictvím zásilek z Číny je zcela nepravděpodobný. Virus nepřežije
mimo lidský organismus více než několik hodin. Zásilkové společnosti, spedice a
například ani Česká pošta žádná opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským
koronavirem z balíků a zboží obecně nepřijala, protože k tomu není důvod.
Jak lze riziko nákazy snížit?
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé dodržovali standardní
pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob. Obecně je třeba
zachovávat základní hygienu, především důsledné mytí rukou, a omezit kontakty s
těmi, kteří jsou zjevně nemocní (horečka, kašel).
Kteří lidé jsou nákazou více ohroženi?
Průměrný věk nemocných je 59 let, ale nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou
senioři. V rozsáhlém souboru pacientů nebylo žádné dítě ve věku mladším 15 let.

Je možné provést preventivní vyšetření?
Vyšetřují se jen osoby, které splňují klinická i epidemiologická kritéria, vyšetření
provádí specializovaná infektologická pracoviště po zhodnocení všech relevantních
okolností. Vyšetření indikuje výhradně specializovaný lékař. Preventivní vyšetřování
se z důvodu nízké výtěžnosti neprovádějí, nemají vypovídací hodnotu.
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