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Vážení,
vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID-19, s ohledem na aktuální kvalitativní změny spektra informací týkajících se
postižených zemí, publikovaných na webových stránkách Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace, byl nyní aktualizován
algoritmus činností, který Vám byl naposledy zaslán dne 26. února 2020 pod č. j. MZDR
8653/2020-1/OVZ.
Na základě výsledků jednání dotčených subjektů zaměřených na poskytování zdravotní
péče v případech, kdy bude rozhodnuto, že osobám, u kterých vznikne podezření na
nákazu a budou se v dané době nacházet mimo zdravotnické zařízení, bude zajištěno
vyšetření, odběr biologického materiálu a případné další poskytnutí zdravotní péče dle
algoritmu č. 2.
Třetí algoritmus řeší doporučení cestovatelům přijíždějících z destinací se zvýšeným
výskytem onemocnění COVID-19.
Všechny tři algoritmy, poslední WHO definici případu a nyní platný revidovaný dotazník
WHO pro hlášení konfirmovaného případu COVID-19 po linii: orgány ochrany veřejného
zdraví-Ministerstvo zdravotnictví – Státní zdravotní ústav – Světová zdravotnická
organizace, Vám zasílám v přílohách k tomuto dopisu.
Dovoluji si požádat, aby v rámci řešení případů podezření na onemocnění COVID bylo
postupováno v souladu s přiloženými algoritmy a s využitím ostatních příloh.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem,

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Přílohy
1. – 3. Algoritmus 1-3
4. Revised case report form for Confirmed Novel Coronavirus COVID-19
5. Global Surveillance for COVID-19 disease, 27 February 2020

Rozdělovník


Krajské hygienické stanice



Hygienická stanice hl. m. Prahy



Státní zdravotní ústav



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



Ministerstvo obrany, hlavní hygienik



Ministerstvo vnitra, ředitel odboru zdravotnického zabezpečení



Ředitelům přímo řízeních organizací MZ



Česká lékařská komora



Česká lékařská společnost JEP



Společnost infekčního lékařství ČSL JEP



Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP



Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR



Sdružení praktických lékařů České republiky



Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP



Hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy



Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
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