
Doporučení k iedincům s cestovateIskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech

Sledujte aktuální Seznam rizikových oblastí na www.khshk.cz

z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižni Korea, Itálie - region Lombardie a oblast Benátek

a NEMÁTE žádné píiznaky onemocnění
po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnŮ od odletu z oblasti nákazy
zŮstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi,
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky
na bázi min. 7Oo/o alkoholu.
Kontaktujte telefonickyle-mailem pracoviŠtě protiepidemického odboru místně
příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náleŽitých
protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, duŠnost,
kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařstvÍ.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou
dopravou. Pokud je to možné, nasadte si ochrannou ústní rouŠku, do Čekárny
vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních L4 dnech
z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, ItáIie - region Lombardie a oblast Benátek

a MÁre horečku, kašel nebo dušnost
Pokud jste doma, nikam nechodte - vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Casto si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky
na bázj min. 7Oo/o alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem,
ne rukama!!!
Konta ktujte telefon icky místně přísl ušnou k! iniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou
dopravou. Pokud je to možné, nasadte si ochrannou ústní roušku, do čekárny
vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Zpracováno 25.2.2O2O a bude upravováno v závislosti na změnách
epidemiolog ícké situace.

královéhradecký krai

Kontakt - pokud neisou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www,khshk.cz
Telefon:495 058 111 v pracovní době. Kdvkoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz
Do.e-mailu uvést své kontakty - jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště
a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.

Kontakt - pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec králové
Telefon: v pracovní době 7:30 - 15:30 hod. 601 130 894,

v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod. 72L 4í.7 3LO
Volat IHNED.
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Organizace ošetřeni, laboratorniho vyšetření a předávání informací
v nří ientů možnou zavlečenou infekci koronavirem §AR§_CoV_Z

Kritéria hodnocení onemocnění COV|D-19:
. Klinická: horečka >38oC, kašel a poslechový nebo RTG nález oboustranného postižen

plicního parenchyrnu nebo ARDS
r Epidemiologická: pozitivní epidemiologická anamnéza = pobýt v zasažené oblasti §14 dn

před objevením prvních příznaků (dle seznamu oblastí s předpokládaným probíhajícín
komunitním přenosem ", dále pobyt v Jižní Koreji a v ltálii* v regionech Lombardie a Benátek
nebo těsný kontakt s osobou splňující výše uvedená klinická kritéria. Viz příloha 1
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K dezinfekcije nezbytné použivat prostředek s plnó virucidnimi účinky

O všech pacientech vyšetřovaných s podezřenim na přítomno§t §AR§-CoV-Z a o výsledcích jejich vrrologických
laboratorních vyšetření je třeba informovat:
l poskytovatele zdravotních služeb
. epidemiologa mí§tně přislušne kH§, který informuje ítilz-sekcr hlavni hygreničxy ČR
. MZ ČR informule WHO a ECDC

V připadě potvrzeníonemocnění COVID-19 možno§t převzetí pacienta po předchozi domluvě do péče Nemocnice
Na Bulovce - Kliniky infekčnich, parazitárních a tropických nemocí.

* §eznarn oblastís předpokládaným probíhajícim komunitním přenosem je dostupný na webu §CDC na adrese
https./lwtvw,ecdc.europa.euien/areas-presumed-onqoinq-communitv-transmission-2019-ncov

Tento algoritmus byl vytvořen dne 28, 1 2020 aktualjzovárr dne 24, 2 20?a a bude dále upravovan v závislostt
na změnách eptrlemioiogicke situace a souvisejicich nových poznatcich
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5 mlsrážlivé krve
Vše odeslat do NRL pro chřipku, §ZÚ v trojobalu UN 3373


