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Adresáti dle rozdělovníku
Doporučení - omezení návštěv

V 5. kalendářním ýdnu roku 2018 došlo naizemí okresu Kroměříž kvzestupu hlášených
akutních respiraěních infekcí (ARI) o 30 yo, přičemžcelková nemocnost dosáhla ke dni 2. 2. 2018
hodnoty 1663/100 000 obyvatel.Yýrazný vzestup byl i ve výskýu chřipkových onemocnění (ILI), a
to o 3 1 0 %. Na ízemi celého Zlínského |<raje již činícelková nemocnost ARI 1 687 lI00 000 obyvate|,
oproti minulému ýdnu došlo ve Zlínském kraji k nárustu nemocnosti u akutních respiraěních
onemocnění o 16 oÁ a u chřipek o I37 %o. D|e této dynamiky' kdy došlo kvzestupu podílu
chřipkových onemocnění, můžemeusuzovat, že cel'ý Z|ínský kraj je na počátku epidemie.

Na základě těchto informací Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Z1íně,
oddělení protiepidemické, doporučuje všem ředitelům lůžkovýchzdravotnických zařízeni, domovů
pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem na uzemi
okresu Kroměříž omezení či regulaci návštěv (např, určitá riziková oddělení' omezení věkem * děti
do ]5 let, status očkováníproti chřipce apod.) v jimi spravovaném zařízení od rronděIí dne 5. 2.2018.

Vyhlášení omezení (regulace) či zákazu návštěv a jeho následné odvolání je plně
v kompetenci ředitelů jednotliqých zzÍízení(po zvážení místnísituace, proočkovanosti obyvatel,
pacientů, návštěv a personálu atd.).

Přivítáme jakékoli Vaše informace o nez\yklém výskytu akutních respiračníchonemocnění ve
Vašem zaÍizeni kdykoli v průběhu celého roku.
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adresáti:

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova660l69,767 01 KroměŤiž

|sychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova |265,767 40 KroměříŽ
!es|i n1o'vincie Kongregace Milosrdných sestel sv. Vincence de Paul, úury vur rcfi,767 01 Kroměříž
Sociální sluŽby města Kro..ffi!: příspěvková organizace,
náměs.tl 159115,767 0l KroměříŽ
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-ganizace, Biegrovo
Šteinicka l 1.', ;ů 0ó Uherské Hradiště
Centrum pro seniory, příspěvková o,gÁi,ac",Přřní 1475, 76í 01 Holešov
Centrum pro seniory Za|trada, o.p.s., A. Bartoše |7o0,768 61 Bystřice pod
Hosýnem
nro';91ioy 5o.yŤny' příspěvková organizace,Kyjovsliá 77' 7:6805 Koryeany
?"T:l
Ceská katolická charita - Domov sv. Kříže Króměříž, Koiěmíkova íue
n,, 7 6,l ot zuomeriz
oblastní charita KroměříŽ, Ztracená 6311,,767 0l KroměříŽ
Sociální služby Pačlavice, příspěvkov á organízace' Pačlavice 6,768 34

lx KHS ZK, oddělení protiepidemické

