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V Brně dne 22. září 2020 

 
 

Doporučení 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 
 

pro vybraná zařízení sociálních služeb 
a 

poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují lůžkovou péči 
(akutní, následnou a dlouhodobou péči), 

na území Jihomoravského kraje 
 

 
1 .  Všem poskytovatelům zdravotních služeb se doporučuje zákaz návštěv pacientů 

ve zdravotnických zařízeních, ve kterých je poskytována lůžková péče, s výjimkou: 
a )  návštěv nezletilých pacientů, 
b )  návštěv pacientů s omezenou svéprávností, 
c )  návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného 

onemocnění, 
d )  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení pokud: 

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, 
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním 

zařízením, 
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, 

její naměřená tělesná teplota nebude dosahovat 37,0 °C a třetí osoba nebude současně 
vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, 

- třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat minimálně chirurgickou roušku. 
 

2. Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám 
v pobytové formě se doporučuje zákaz návštěv osob, s výjimkou: 
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb, 
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, 
c) uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně doporučuje přijmout uvedená 
doporučení neprodleně na dobu minimálně do dne 31.10.2020. 
 
Ve srovnání s měsícem srpnem došlo k 49% nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob (v srpnu bylo 
zjištěno celkem 709 pozitivních případů, v měsíci září bylo ke dni 21.09.2020 zjištěno 1386 pozitivních 
případů). Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 8 až 10 % z celkového počtu případů. 
V nemocnicích je ke dni 21.09.2020 hospitalizováno celkem 47 osob, z nichž je 6 osob umístěno na 
jednotkách intenzivní péče.  
 



pokračování č. j. KHSJM 54059/2020/BM/PRAV 

Cílem uvedeného doporučení je dočasným omezením sociálního kontaktu s osobami, které jsou 
z hlediska možných zdravotních následků onemocnění COVID-19 nejrizikovější skupinou, zabránit 
rozšíření onemocnění v daných zařízeních. 
 

 

 

 

 

(podepsáno elektronicky) 
 Ing. David Křivánek 
 ředitel 
 Krajské hygienické stanice 
 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
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