Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje
se sídlem ve Z|íné
Havlíčkovonábřeží 600' 760 0I Z|ín
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Adresáti dle rozdělovníku
Doporučení - omezení návštěv

V

5. kalendářním ýdnu roku 2018 došlo na uzemi okresu Uherské Hradiště kvzestupu

hlášených akutních respiraěních infekcí (ARI) o 20 oÁ, přiěemž celková nemocnost dosáhla ke dni
2.2.2018 hodnoty 1 456/100 000 obyvate|. Yýrazný vzestup byl i ve výskýu chřipkoých
onemocnění (ILI)' a to o 189 %. Na územi celého Zlínskéhokraje již činícelková nemocnost ARI
16871100 000 obyvatel, oproti minulému tydnu došlo ve Zlínskémkraji knárůstu nemocnosti u
akutních respiračníchonemocnění o 16 Yo a u chřipek o I37 Yo, D|e této dynamiky, kdy došlo
kvzestupu podí|u chřipkových onemocnění, můžemeusuzovat, že ce|ý Zlínský kraj je na
počátku epidemie.

Na základě těchto informací Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve ZIíně,
oddělení protiepidemické, doporučuje všem ředitelům lůžkovýchzdravotnických zařizeni, domovů

pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem na území
okresu Uherské Hradiště omezení či regulaci návštěv (např. určitá riziková oddělení, omezení věkem
-děti do ]5 let, statrc očkováníproti chřipce apod.) v jimi spravovaném zaÍizeni od pondělí dne 5.2.
2018.

Yyhlášeníomezení (regulace)

či zákazu

návštěv

a jeho následné odvolání je

plně

v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení (po zváženímístní situace, proočkovanosti obyvatelo
pacientů, návštěv a personálu atd.).

Přivítáme jakékoli Vaše informace o nez}ryklém výs\'tu akutních respiraěních onemocnění ve
Vašem zaÍízeníkdykoli v průběhu celého roku.
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MUDr. Jana Hošková
ředitel odboru protiepidemického
KHS ZK se sídlem ve Z|ině

RozdělovníkI
1x adresáti:

Ředitelství Uherskohradišťské nemocnice, a.s., J.E'Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Ředitelství Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Érod,s.r.o., Parýzánů 2t74,68801
Uh'Brod
Ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště, Štěpnická I|39,686 68 Uherské Hradiště
Ředitelství Sociálních služeb Uherský eroo, zá HJ;y 2292,688 0l LIh.Brod
Ředitelství Sociálních služeb Města Bojkovice, Továmí 1020
Vedení ob1astní charity Uherský Brod, Mariánské Náměstí 13, 688 01 Uh.Brod
Vedení oblastní charity Uherské Hradiště, Velehradská 2 4,7, 686 01 Uh.Hradiště

lx KHS ZK, oddělení protiepidemické

