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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STA}IICE
LIBERECr<úrro KRAJE sE SÍDLEM v LIBERCI

V Liberci dne 5. 10.2020
čj.: rHslB 1986712020
Sp. značka: S-KHSLB 19867l2a20

Nařízení
Kraiské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

é.312020
ze dne 5. 10.2020

kterým se nařizuje mimořádné opatření přiepídemii na území Libereckého
kraie

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Libercí (dále jen ,,Krajská
hygienická stanice Libereckého kraje") jako správní orgán místně příslušný podle §
82 odst. 1 a přilohy č, 2 zákona č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně někteqých souvísejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 pism. m) a
§ 69 odst. 1 písm. b) a i) ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného
zdravi vydává za účelem zamezeni dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění
COV|D-19 postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
nařízení:

čl. l
nařízení

S účinností ode dne 7. řijna 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. se
nařizují následující opatření při epidemii:

1. na území okresu Liberec omezení provozu středních a vyšších odborných
škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základnim,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, spoěívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů
na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

povinné školní docházky;
praktického vyučování a praktické přípravy;
škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;
ško] zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
praktických škol jednoletých a dvouletých,
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2. na území okresu Liberec omezení provozu základních uměleckých škol a
jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona
spoČÍvající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém
vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
Škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na
státn í jazykov é zkoušce,

3. na územi okresu Liberec omezení provozu středisek volného času
spočivající v zákazu osobní přítomnost dětí, žákú a studentů a jiných
účastníků na zájmovém vzdělávání,

4. na Území Libereckého kraje omezení provozu škol, s výjimkou mateřských
škol, a školských zařízeni podle školského zákona a vysokých škol podle
zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nenízpěv,

5. na území Libereckého kraje omezení provozu škol, s výjimkou mateřských
škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých
Školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou
prvního stupně základního vzdělávánív základní škole.

S účinností ode dne 7. řijna 2020 00:00 hod se ruší nařízení Krajské hygienické
stanice Libereckého kraje č, 2na20 vyhlášené pod čj. KHSLB 1972912020, kteným
bylo s účinností ode dne 5. řijna 2020 pro území Libereckého kraje nařízeno
mimořádné opatření při epidemii spočívající v omezení provozu škol a školských
zařízení ve sportovních činnostech a zpěvu.

čl. ll
odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, ktený má velký potenciál
exponenciálního ŠÍření. Za epidemii označujeme zvýšený uýskyt nemoci, ktený je
geograficky a Časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního
onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase
obvyklé. Šíření infekčního agens v populacije nejzávažnější u infeŘcí s mezilidským
přenosem, Šířeni nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční
agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a
kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního
agens má tři základní články: zdroj nákazy, t!.člověk nebo zvíře, cesta přenosu -
v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec, což je
člověk, kteni onemocnění dosud neprodělal aniproti němu nebyl očkován,
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoY-Z a dosud
přijatými opatřeními k odvraceníjejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se
ukazuje, že mezi nejdŮležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její
nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického
procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k
přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění,
proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus
zachycen, vyšetřeni. Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s
pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.
Ke 4. říjnu 2020 bylo na území Libereckého okresu evidováno 893 aktivních případů
onemocnění, nejvíce v Libereckém kraji. V absolutních číslech tak je okres:L_i!*e19_c,
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jedním z nejpostiženějších okresů ČR, OlteZité je s|edovat i trend výskytu tohoto
onemocnění, kdy nemocnost rapidně stoupá oproti předchozímu období" Dominantní
skupinou v současné době jsou zejména osoby 19 až 35 let. Zasaženijsou studenti
především středních škol. Vzhledem k významnému nárůstu počtu
diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u
epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech se dá očekávat nárůst
počtu případů i v následujících dnech. Pokud pak jde o sportovní aktivity a zpěv,
jedná se o činnosti nejrizikovější, pokud jde o šíření nákazy, proto bylo přistoupeno
k jejich zákazu na celém území Libereckého kraje.
V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo nutno aktuálni opatření
zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid - 19,
Podle § 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdravi mimořádná opatření proti
epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařídí v nezbytně nuiném rozsahu a rozhodne o
jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdravi, jehož místní příslušnost se
řídí místem výskytu infekčního onemocnění,
Jedním z mimořádných opatření je podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
veřejného zdraví zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z
nákazy s ostatními tyzickými osobami, zejména omezení cestování z něktených
oblastí a omezení dopravy mezi něktenými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností,
divadelních a fílmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů,
uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízeni sociálních
služeb, škol, školských zařízení, zotavovacich akcí, jakož i ubytovacích podniků a
provozoven stravovacích služeb nebo omezeníjejich provozu. Ve smyslu § 69 odst.
1 písm, i) je pak mimořádným opatřenim i zákaz nebo nařízení další určité činnosti
k likvidaci epidemie nebo nebezpečijejího vzniku,
Ze shora uvedených důvodů bylo třeba nařídit opatření vycházející z § 69 odst. 1

písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví. Striktním dodržováním stanovených
opatřeníje možné snížit riziko přenosu nákazy na dalši osoby.

čl. ul
Účinnost

Na základě § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení
platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a účinnosti dne 7. 10,2020 od 00:00
hodin.

Na základě § 85 odst. 4 zákona o ochraně verejného zdraví jsou povinny všechny
obce s rozšířenou působností na území Libereckého kraje toto nařízení uveřejnit na
svtých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění tohoto nařizení i na úředních
deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

ředitel Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje se sídlem v Liberci
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čl. lv
Poučení
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 5, 10.2020 v 17,00 hodin
Sejmuto dne:

č1.:rHsln 19867l202a

{}hae líítlqovice
tč oitlr,zen, nrč czoozlozoo
5 ] 2 i]B Vítkgvice v Krk. 243
1nl. 48'| 5ú? 73tl
obec p|vi í kov; ccv ilk. cz
www.vitkovicevkrk.cz

Rozdělovník: (obce s rozšířenou působností, MZ,)
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