
 

 

Informace k šíření viru COVID-2019 

- občané 
 

 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady MČ Praha 5 ze dne 28.2.2020 uvádíme doporučení 

občanům. 

Jak se chránit? 

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období: 

 vyhnout se blízkému kontaktu s osobou, která má zjevné příznaky respiračního onemocnění  

 dodržovat základní hygienická pravidla zejména dodržovat hygienu rukou 

 používat dezinfekci na bázi alkoholu, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi 

trpí  

 nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli 

dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, 

kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou 

přenést dál) 

 

S kým se mohu poradit? 

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám 

k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 

do 21 hodin. Hygienická stanice HMP poskytuje informace na číslech: 773 782 856 a 773 782 850. 

 

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?  

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Každý případ 

infekce virem 2019-nCoV musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku 

nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění. 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem? 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, 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 respiračního onemocnění zůstaňte 

doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat 

další poskytnutí zdravotní péče ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, případně Zdravotnickou 

záchrannou službu (linka 155). 

 

Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce 

COVID-19? 

V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby 

telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně 

příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných 

skutečnostech. 

 

Kde hledat informace? 

https://www.mzcr.cz 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

