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Adresáti dle rozdělovníku
Doporučení _ zrušeníomezení návštěv

v

10. kalendářním tydnu r' 2018 došlo na izemi okresu Uherské Hradiště kpoklesu hlášených
akutních respiračníchinfekcí o 5,7oÁ, přiěemž celková nemocnost dosáhla hodnot,v 1554/100 000
ob1vatel, u chřipkov'ých onemocnění poklesla nemocnost o 40,7Yo na hodnotu 249lr00 000 obyvatel.
Proto Krajská hygienická stanice Zlínského kraje' protiepidemic\ý odbor, doporučuje všem ředitelům
lůžkoqýchzdravotnic{ých zaÍizení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením
a domovů se zvláštním režimem naizemí okresu Uherské Hradiště zrušit omezení ěi zákaz návštěv
v jimi spravovaném zaÍizenig1L fuls.

Vyhlášení omezení, či zákazl návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů
jednotlivých zaÍízení(po zvážení místnísituace, proočkovanosti obyvatel, pacientů a personálu
atd.).

Dle hldšenípraktických lékařůpro dospělé i praktických lékařůpro děti a dorost je v některých

oblastech stóle vyššívýskyt onemocnění akutními respiračními onemocněními, věetně onemocnění

chřipkou, proto vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme při vstupu do zdravotnických
zařízení, či ústavůsociólní péčepísemnou formou upozornit nóvštěvy, aby k nemocným vstupovali
jen v případě, že nemají příznalry akutního respiračníhoonemocnění.

Vzhledem k prolongovanému pruběhu chřipkové epidemie a na podkladě souěasných údajůo
nemocnosti dle zprálry Národní referenění laboratoře pro chřipku a nechřipkové respiraění
onemocnění nelze vylouětt,že konsolidace epidemické vlny můžetrvat ještě několik ýdnů.
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Rozdělovníki
1x adresáti:

Řediteiství Uherskohradišťské nemocnice, a.s., J'E.Purkyně 365' 686 68 t]herské Hradiště
Ředitelství Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s'r.o., Partyzánn2174,688 01 Uh.Brod

Ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 68 Uherské Hradiště
Ředitelství Sociálních sluŽeb Uherský Brod, Za Humny 2292' 688 01 Uh.Brod
Ředitelství Sociálních sluŽeb Města Ďojkovice, Tovrímíl020
Vedení oblastní charity Uherský Brod, Mariiínské Náměstí 13, 688 01 t]h.Brod
Vedení oblastní charity Uherské Hladiště, Velehradská 247 , 686 01 Uh.Hradištc
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