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Základní škola a Mateřská škola Družby,p.o.
Zast. Mgr. Andrzejem Szyjou - ředitelem
Tř. Družby 1383/1
735 06 Karviná-Nové Město

Rozhodnutí k protiepidemickým opatřením při výskytu virového zánětu jater A

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako věcně i místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), v řízení podle §67 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla takto:
Právnické osobě: Základní škola a Mateřská škola Družby, příspěvková organizace, Třída družby 1383/1
735 06 Karviná-Nové Město, I.Č. 48004472, zastoupené Mgr. Andrzejem Szyjou

se nařizuje
v ohnisku virového zánětu jater typu A, které vzniklo ve třídách 1.B, 3.B a 7.A Vaší školy, v období od
2.1.2018 do 5.2.2018 plnit níže uvedená protiepidemická opatření:
1. Zákaz výcviku plavání, vaření, lyžování, odjezdu školy v přírodě, výletů, pochodových cvičení, exkurzí
apod.
2. Pro osoby podezřelé z nákazy po dobu jejich lékařského dohledu vyčlenit sociální zařízení.
K desinfekci rukou zajistit prostředek s virucidním účinkem na neobalené viry (virus hepatitidy typu A),
tekuté mýdlo a jednorázové ručníky, popř. vysoušeče rukou.
3. Provádět na sociálních zařízeních a dotykových plochách v prostorách Vaší školy dezinfekci pravidelně
dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na neobalené viry (virus hepatitidy typu A).
4. Zajistit informaci rodičů žáků podezřelých z nákazy o výskytu onemocnění virovým zánětem jater typu
A ve Vaší škole.
5. Zajistit po dobu pobytu žáků ve škole sledování jejich zdravotního stavu a v případě vzniku zdravotních
potíží odeslat dítě k příslušnému ošetřujícímu lékaři.
Odůvodnění:
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Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

2 str.rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 67437/2017/OV/EPID/KA ze
dne 28.12.2017

Dne 21.12.2017 byla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, územní pracoviště
Karviná informována o laboratorně potvrzeném onemocnění virovým zánětem jater typu A u 3 žákyň Vaší
školy, které byly naposledy ve školním zařízení ve třídách 1.B, 3.B, 7.A.
Virový zánět jater typu A se přenáší fekálně – orální cestou, tj. virus se vylučuje stolicí v době již cca 14 dní
před prvními klinickými příznaky (jako jsou zažívací potíže, zežloutnutí kůže, tmavá moč, světlá stolice) je tedy
potřeba dodržovat základní hygienické zásady. Žáci z předškolní třídy a ze tříd 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A,
3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A a jejich učitelé byli v epidemiologicky významném kontaktu, jsou
proto podezřelí z nákazy, tedy z možného vylučování viru zánětu jater typu A.
S ohledem na cestu přenosu nákazy se nařizují protiepidemická opatření uvedená v bodech 1, 2 a 3 s cílem
zamezení dalšího přenosu nákazy. Je potřeba zajistit na sociálních zařízeních dezinfekční prostředky
s virucidním účinkem na neobalené viry, tekuté mýdlo a jednorázové ručníky, popřípadě vysoušeče rukou.
Denně provádět ohniskovou dezinfekci vyčleněných prostor prostředkem s virucidním účinkem na neobalené
viry, hlavně sociální zařízení a dotykové plochy v prostorách školy (např. kliky, zábradlí, vypínače apod.).
Délka nařízení opatření zohledňuje inkubační dobu onemocnění.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Odvolání nemá odkladný účinek.
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