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Adresáti dle rozdělovníku
Doporučení- zrušeníomezení návštěv

V

10. kalendářním tydnu r. 2018 došlo na izemi okresu Vsetín kpoklesu hlášených akutních
respiraěních infekcí o 72,|%o, přiěemž celková nemocnost dosáhla hodnoý |379lI00 000 obyvatel, u
chřipkových onemocnění poklesla nemocnost o l2,loÁ na hodnotu 226lI00 000 obywatel.
Proto Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, protiepidemický odbor, doporučuje všem ředitelům
lůžkoýchzdravotnic\ých zařizení, domovů pro seniory' domovů pro osoby se zdravotním postižením
a domovů se zvláštním režimem na izemí okresu Vsetín zrušit omezení či zákaz návštěv v jimi
spravovaném zaÍizeni od 12. 3. 2018.

Vyhlášení omezení, či zákazu návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů
jednotlivých zaíízení(po zláženímístnísituace, proočkovanosti obywatel, pacientů a personálu
atd.).

Dle hlóšení praktických lékařůpro dospělé i prakticlcých lékařůpro děti a dorost je v některých

oblastech stdle vyššívýslcyt onemocnění akutními respiračními onemocněními, včetně onemocnění

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

Vzhledem k prolongovanému pruběhu chřipkové epidemie a na podkladě současných údajůo
nemocnosti dle zprávy Národní referenčnílaboratoře pro chřipku a nechřipkové respiraění
onemocnění nelze r,ylouéit,že konsolidace epidemické vlny můžetrvat ještě několik týdnů.
Za spolupráci děkujeme

Krajská hygienlcká stanice
Z|ínskéh"

,1 "
"

f

!í:,." o

760 01 Z|Ín
ý,,,u"il;lffJ':"o.,
Dodeien|protiepidemické

^, / l
l\/

rhL/

/ -

MUDr. Jana Hošková

ředitel odboru protiepidemického
KHS ZK se sídlem ve Z|ině

Rozdělovníki
1x adresáti:

Ředitelství Vsetínské nemocnice a.s., Nemocnični 955,755 01 Vsetín
Ředitelství Nemocnice Valašské Meziříčía.s', U Nemocnice 980' 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitelství Sociálních služeb Vsetín, p.o.,ZávišeKalandry 1353, 755 0l Vsetín
Ředitelství Diakonie ČCE _ střediskoVsetín, Strmá3412,755 0l Vsetín
Ředitelství Diakonie ČCE - Hospic Citadela, Žerotinova |42|,7 57 01 Valašské Mezifičí
Charita Valašské Meziříčí,Kpt' Zavadi|a 1345, Valašské Meztilčí757 O|
Charita Sv. Rodiny Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov |24,756 04
Domov pro seniory Panny Marie Královny, Choryně |,756 42
orthes spol. s.r.o', Palackého 481, Rožnov pod Radhoštěm 756 6|
'
lx KHS Vsetín, oddělení protiepidemické
lx KHS Zlín, odbor protiepidemický

