V

souvislosti s probíhajícípandemií onemocnění Covid-l9 a vládou ČR, resp.
Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích
bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější
nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavitjejí nekontrolovatelné šíření,je působit
na jednotlivé v,ýše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka
vylučujícíhovirus SARS-CoV-2,1ze izolovat aléčít,bohužel k přenosu nákazy u tohoto
viru dochází i u osob nevykazl$ících klinické přimaky onemocnění, proto ncni rnožné,
aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen,laboratorně
vyšetřeni a včas izolovéni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování,které
však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoY-2 bohužel dosud
není k dispozici.

V

současnédobě tak jedinýrn účinnýmzpůsobem. jak zabránit přenosu onemocnění,
zťlstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontakfu a tam. kde to s ohledem
na okolnosti není možné,používánímochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost
nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti
prokazatelně přispělo k výraznému sníženívýskytu onemocněni a ve svém důsledku
(spolu s dalšímiopatřeními) tak ochránilo vnímavéjedince. Mezi tato dalšíopatření,
která rovrréžvýznamně přispěla k uvedenému cíli. patří omezení vybraných rizikových
činností,s nimiž není aplikace sociálního odstupu ani používáníochrany dýchacích cest
zpravidla slučitelná, tudížpři nich hrozí zvýšenérizlko přenosu viru. I(HS si z nich
v dané situaci r,ybrala opatření, které současně nejméně zasáhne do práv a zájmů
dotčených osob, a sice tařízení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách
stravovacích sltržeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod,, s r,^ýjimkou provozoven, které
neslouží volně r.,eřejnosti.

Ke dni 9.9.2020 bylo na územi Středočeskéhokraje evidováno 1092 aktivních případů
onemocnění, tzn. průměmou nemocnost 79,72 na i00 000 obywatel. V absolutních
počtech je Středočeský kraj v současnédobě jedním z nejpostiženějšíchregionů ČR,
zejména některé okresy poslední dobou výrazně kopírujíneutěšenou situaci v hl. m.
Praze, s nížjsou ýznamně demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému
přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovacílátky, jsou pouze v omezení
rnožnéhošířeníviru všude tarn, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů
mezi jednotlivci.
Celostátrdm mimořádn;im opatřením I\lIZČn byla naposledy omezena možnost přenosu
nákazy při pobytu a pohybu osob ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště.
Předměfiré mimořádné opafrení vyhlášené dne 9. zéňi 2O20 pod čj. MZDR 15757/202033IMIN/KAN nabylo účinnostidne 10. 9.2020,

Vzhledem ke značně nepííntivémutrendu ve rlivoji poětu nakažených na územívětšiny
okresů Sředočeskéhokraje, znichž některé (Praha-východ, Beroun, Kladno, Berorrn) již
dosahují hodnot, při kterých se z epidemiologického pohledu významné zvyšuje ňziko
nekontrolovaného komunitního šířenínákazy, je dle rrázoru KHS nutno předměfirá
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