
Důležité varování Ministerstva zdravotnictví k současné situaci 

 

Vedení MČ Praha 8 si v souvislosti s končícími jarními prázdninami, návratem 
občanů z lyžařských a jiných zájezdů a současnou epidemiologickou situací dovoluje 
upozornit na aktuální důležité doporučení Ministerstva zdravotnictví.  

 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje 
cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-
Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění 
regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího 
respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). 
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě 
výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte 
kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude 
organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou 
stanicí. 

Jak se chránit? 
• dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou, 
• pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění 

dýchacích cest 
• používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem, 
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, 
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační 

hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, 
při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak 
mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy 
na okolí. 

S kým se mohu poradit?  
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste 
občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která 
má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.  
 
Mohu cestovat do severní Itálie? 
  
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: 
www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí 
Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat 
do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám 
doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových 
stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register. 
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