Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve Zlínském kraji k 9. 3. 2020
Ke dni 9. 3. 2020 nařídila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem
129 odběrů u indikovaných případů, tj. u osob s klinickými příznaky onemocnění a pozitivní
cestovatelskou anamnézou. V posledních dnech se jedná zejména o osoby, které se vrátily z pobytu
z Itálie.
K dnešnímu dni byl ve Zlínském kraji potvrzen 1 případ onemocnění COVID-19 a u 93 odebraných
osob byl test metodou PCR negativní. Na další výsledky čekáme.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní
linku 724

221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin
a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Níže uvádíme aktuální informace pro cestovatele – výskyt onemocnění COVID-19, které jsou
zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, aktualizováno dne 9. 3. 2020

Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené
virem SARS-CoV-2. Na základě těchto údajů bylo vydáno dne 6. března 2020 mimořádné opatření
Ministra zdravotnictví České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Tímto mimořádným opatřením bylo vyhlášeno, aby všechny osoby, které se od 7. března 2020
navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, tuto skutečnost bezprostředně
oznámily telefonicky nebo vzdáleným způsobem svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb. Lékaři rozhodnou o karanténě.

Žádáme občany Zlínského kraje, kteří se vrátili ze zahraničí, aby sledovali svůj zdravotní stav
po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí.
V případě náhlého začátku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost,
zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování
zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně.

Ve Zlíně, dne 9. 3. 2020
Zpracovala MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

