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Dle rozdělovníku

Odborné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k návratu studentů z oblastí, kde je
prokázáno šíření nemoci Covid-19
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v návaznosti na epidemiologickou situaci v souvislosti s nákazou Covid-19 vydává Hygienická stanice
hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) toto odborné stanovisko týkající se studentů vracejících se
z pobytu z postižených oblastí (Itálie, Irán), kde je prokázáno šíření koronavirové infekce Covid-19.
Seznam postižených oblastí s předpokládaným probíhajícím komunitním přenosem je dostupný na webu
ECDC na adrese https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019ncov.V případě návratu studentů z těchto oblastí rozhoduje o rozsahu protiepidemických opatřeních
pobočka HSHMP místně příslušná podle sídla školy po zhodnocení charakteru pobytu studenta
v postižené oblasti. Pobyt studentů pouze v lyžařských střediscích Itálie k dnešnímu dni není hodnocen
jako rizikový vzhledem k omezování školní docházky.
Pokud HSHMP vyhodnotí pobyt studenta jako rizikový, student se 14 dní po návratu z postižené oblasti,
což je maximální inkubační doba onemocnění, nebude účastnit výuky ve škole. Nebude docházet ani do
společných prostor škol, jako jsou například studovny a knihovny. Omezí kontakt s ostatními na nezbytné
minimum. Bude sledovat svůj zdravotní stav a v případě změny bude kontaktovat telefon HSHMP 773 782
856.
V případě společného ubytování těchto studentů by měly být splněny následující požadavky: zajištění
možnosti dezinfekce rukou prostředky s virucidním účinkem, vybavení sociálního zařízení jednorázovými
papírovými ručníky, zajištění úklidu a dezinfekce dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem
všech společných prostor včetně sociálního zařízení, zajištění denního odstraňování odpadu.
V případě návratu studentů z jiných oblastí než, které jsou uvedeny, není nutné jejich pohyb nijak
omezovat. Je vhodné dodržovat obecná opatření jako u jiných virových infekcí. V případě, pokud se objeví
příznaky respiračního onemocnění, omezit kontakty s ostatními lidmi, tak aby se zabránilo dalšímu šíření
onemocnění, často si mýt ruce, pokud není k dispozici mýdlo, používat alkoholové dezinfekční prostředky,
při kašli a kýchání je vhodné si zakrývat nos a ústa kapesníkem.
Tato protiepidemická opatření jsou nezbytná vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu onemocnění
v kolektivních zařízeních, kde je přepokládán úzký kontakt mezi jednotlivými osobami. Opatření jsou
stanovena vzhledem k dosavadním poznatkům o původci onemocnění a možné cestě přenosu daného
onemocnění a s přihlédnutím k doporučení WHO k ochraně před rozšířením onemocnění na území České
republiky.
V případě změny v epidemiologické situaci v šíření onemocnění Covid-19 mohou být tato doporučení
aktualizována.
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