Nový koronavirus (2019-nCoV)
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v souvislosti s onemocněním koronaviry
ve světě řešila k dnešnímu dni, tj. 28. 1. 2020 na území Zlínského kraje celkem 5 osob, které měly
pozitivní cestovatelkou anamnézu (Čína, Vietnam, Jižní Korea) a klinické chřipkové příznaky.
Tři z těchto osob navštívily stejnou destinaci. Z tohoto počtu jsou 2 osoby izolovány na infekčním
oddělení. U 2 osob (včetně 1 hospitalizované osoby) bylo Národní referenční laboratoří SZÚ Praha dnes
laboratorním vyšetřením toto onemocnění vyloučeno. U dalších osob budou výsledky vyšetření
v průběhu zítřejšího dne.

Informace Státního zdravotního ústavu Praha:
Aktuálně odhadovaná inkubační doba onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV je v rozmezí 2-10
dnů, tento odhad bude upřesněn, až budou dostupná další data. Pro kontrolu infekce je zásadní znalost
doby, kdy a jak dlouho mohou být nemocní zdrojem nákazy pro ostatní osoby. Pro stanovení období
nakažlivosti jsou nezbytná data od většího množství lidí, aby bylo objasněno, zda dochází k přenosu
infekce v inkubační době a zda je možná nákaza od osob bez klinických příznaků onemocnění.
Na stránkách Státního zdravotního ústavu je k dispozici aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV
podle ECDC

http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualni-situace-poctu-onemocneni-2019-ncov-podle-ecdc

Doporučení
Během předchozích epidemií vyvolaných MERS a SARS docházelo k přenosu nákazy prostřednictvím
kapének (pozn. které vznikají při mluvení, kašlání a kýchání infikovaného jedince), kontaktem
a kontaminovanými předměty, což vede k domněnce, že k přenosu 2019-nCoV může docházet
podobným způsobem. Základní pravidla pro snížení rizika přenosu akutní respirační infekce zahrnují:
• vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním,
• často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo s jejich prostředím,
• dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty,
• lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – při kašli dodržovat
dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat
případně do rukávu), mýt si ruce,
• WHO nedoporučuje žádná specifická zdravotní opatření pro cestovatele. V případě
příznaků respiračního onemocnění během cesty nebo po návratu z cesty je doporučeno obtíže
konzultovat s praktickým lékařem a informovat jej o cestovatelských aktivitách.
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