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Adresáti dle rozdělovníku
Doporučení – zrušení omezení návštěv
V 12. kalendářním týdnu r. 2018 došlo na území okresu Kroměříž k poklesu hlášených akutních
respiračních infekcí o 24,7%, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1482/100 000 obyvatel, u
chřipkových onemocnění poklesla nemocnost o 41,8% na hodnotu 381/100 000 obyvatel.
Proto Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, protiepidemický odbor, doporučuje všem ředitelům
lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením
a domovů se zvláštním režimem na území okresu Kroměříž zrušit omezení či zákaz návštěv v jimi
spravovaném zařízení od 26. 3. 2018.
Vyhlášení omezení, či zákazu návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů
jednotlivých zařízení (po zvážení místní situace, proočkovanosti obyvatel, pacientů a personálu
atd.).
Dle hlášení praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost je v některých
oblastech stále vyšší výskyt onemocnění akutními respiračními onemocněními, včetně onemocnění
chřipkou, proto vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme při vstupu do zdravotnických
zařízení, či ústavů sociální péče písemnou formou upozornit návštěvy, aby k nemocným vstupovali
jen v případě, že nemají příznaky akutního respiračního onemocnění.
Vzhledem k prolongovanému průběhu chřipkové epidemie a na podkladě současných údajů o
nemocnosti dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipkové respirační
onemocnění nelze vyloučit, že konsolidace epidemické vlny může trvat ještě několik týdnů.
Za spolupráci děkujeme

MUDr. Jana Hošková
ředitel odboru protiepidemického
KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Rozdělovník:
1x adresáti:
Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Malý Val 1553, 767 01 Kroměříž

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Příční 1475, 769 01 Holešov
Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Domov pro seniory Koryčany, příspěvková organizace, Kyjovská 77, 768 05 Koryčany
Česká katolická charita – Domov sv. Kříže Kroměříž, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž
Oblastní charita Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, Pačlavice 6, 768 34
1x KHS Zlín, oddělení protiepidemické

