MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 24. 4. 2020
Č. j.: MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN

*MZDRX01A1HET*
MZDRX01A1HET

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) 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.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne
24. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť
akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím
personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s
lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby,
u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000
obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace
být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města
Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto
prostory byly zřetelně označeny.

II.
S účinností ode dne 24. dubna 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020
č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN.
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III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.
Hejtmané krajů a primátor hlavního města Prahy musí zajistit vyčlenění oddělených prostor
s lůžky ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo
v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením
pro pacienty ze zařízení sociálních služeb, kteří onemocněli nemocí COVID-19, a to
v dostatečném rozsahu, za který se vzhledem k aktuálnímu vývoji nově považuje 10 lůžek
na 100 000 obyvatel kraje, resp. hlavního města Prahy.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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