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COVID-19 – informace pro velitele a zaměstnance rezortu MO  
 
 
V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména 
v regionech Lombardie (zejména město Milán a okolí), Benátska/Veneto (též lyžařské 
středisko Cortina d´Amprezze), Piemontu a Emilia Romagna (zejména město Bologna 
a okolí). Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického 
i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, 
Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei 
Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Euganeo). 
 
Obecný postup:  
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádáme všechny, kteří se nyní vrací z výše 
uvedených oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého 
praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici ve svém regionu a poradili se. Lékař 
- epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Po dobu 
následujících minimálně 14 dnů doporučujeme sledovat svůj zdravotní stav a v případě, 
že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se 
o dalším postupu. 
 
Postup pro zaměstnance rezortu MO: 
 
A. Jste-li bez zdravotních obtíží:  

a) V případě, že jste přicestoval z rizikových oblastí Itálie (viz výše), případně 
dalších oblastí s potvrzeným tzv. komunitním přenosem, samostatně či žijete 
v domácnosti sám, volejte primárně svému praktickému lékaři. Ten posoudí Vaší 
epidemiologickou anamnézu a případně bude kontaktovat Vojenský zdravotní 
ústav (VZÚ) nebo hlavní hygieničku MO (HH MO).  

b) V případě, že jste přicestoval z rizikových oblastí Itálie (viz výše), případně 
dalších oblastí s potvrzeným tzv. komunitním přenosem, s osobami, se kterými 
žije ve společné domácnosti (osoby mimo rezort MO), volejte primárně společně 
krajskou hygienickou stanici ve svém regionu. O případném rozhodnutí o uložení 
karantény nebo doporučení k uložení karantény informujete svého ošetřujícího 
lékaře.  
 

B.  Máte-li zdravotní obtíže typu horečka, suchý dráždivý kašel, dechová tíseň: 
a) Volejte primárně svému praktickému lékaři. Ten posoudí Vaší epidemiologickou 

anamnézu a případně bude kontaktovat Vojenský zdravotní ústav (VZÚ) nebo 
hlavní hygieničku MO (HH MO).  

b) VZÚ či HH MO rozhodne o dalším postupu – při splnění kritérií klinických 
i epidemiologických bude zabezpečen zajištěný transport na regionální infekční 
oddělení nebo Kliniku infekčních nemocí ÚVN Praha. Odběry na přítomnost 
koronaviru budou provedeny na infekčních odděleních. 

 



Obecně platí pro všechny, kteří se vracejí i z dosud nepostižených oblastí, aby po dobu 
následujících minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují 
příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším 
postupu (viz výše). 
 
Zdůrazňuji dodržování základních hygienických pravidel jako časté a důkladné mytí 
rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, dodržovat etiketu kašle, vyhýbat se osobám 
jevícím zjevné známky respiračního onemocnění, vyhýbat se větší koncentraci osob, 
sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. 
 
Více informací je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Státní zdravotní 
ústav, který zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových 
stánkách www.szu.cz, dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané 
obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně 24 
hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367. 
 
MZV doporučuje před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace 
ve sdělovacích prostředích, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit 
vnitrostátní i mezinárodní leteckou, silniční a vlakovou dopravu. 
 
V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle 
informací Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
MZV upozorňuje, že byla přijata preventivní opatření v podobě zrušení všech veřejných 
shromáždění včetně karnevalů, kulturní a sportovních akcí, uzavřena jsou muzea, některé 
památky a divadla. Opatření platí do odvolání a zejména v regionech Lombardie (město 
Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město 
Bologna a okolí). Obdobná preventivní opatření byla přijata i v dalších regionech 
např.  v autonomní oblasti Trento/Trentino a  regionu Ligurie. 
 
 
Kontaktní osoby:  
hlavní hygienička MO plk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. (tel. 973 255 296, 702 003 307) 
Vojenský zdravotní ústav: plk. MUDr. Libor Píša, tel. 724 035 847, kpt. MUDr. Renáta 
Šošovičková, Ph.D., tel 777 319 545 (Praha), pplk. MUDr. Petr Dítě, tel. 607 213 755 (Brno), 
MUDr. Petr Douda, tel. 724 033 225 (České Budějovice)  
 
 
 plukovnice MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. 
 hlavní hygienička MO 
 podepsáno elektronicky 
 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
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