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Mimořádné opatření
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem
v Ústí nad Labem č. 1/2021
Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“), jako
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 písm. m) zákona o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 94/2021 Sb.“) nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. f ) zákona č. 94/2021
Sb., ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení
dalšího šíření epidemie onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, toto
mimořádné opatření:
Čl. I
KHS s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 0:00 hod. do 18. dubna 2021 do 23:59 hod. na území
okresu Děčín omezuje:
1. provoz vysokých škol zřízených podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně
zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území okresu Děčín (dále jen „vysoké
školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden
čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání;
zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství,
zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří
mají na území okresu Děčín jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou
studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,
3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a
studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle
školského zákona, s výjimkou:
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a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a
mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a
v konzervatořích, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních
nebo skupinách žáků nebo studentů,
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně
zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo
žáků,
5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,
6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle
školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to
tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na
jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky
je možné konat za účasti nejvýše 10 osob,
7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování
žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území okresu
Děčín jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového
opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí
vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve
kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního
programu,
11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že
zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve
kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či
studijního programu,
12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských
zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do
prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se
omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení,
13. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost
na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní
družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Čl. II
Odůvodnění
Cílem tohoto opatření je zabránit nekontrolovatelnému šíření nemoci COVID-19 a tím zhoršení
epidemiologické situace v posuzovaném okrese. V případě nepřijetí tohoto opatření lze na základě
dosavadních zkušeností důvodně předpokládat, že by v postiženém okrese musela být přijata přísnější
protiepidemická opatření. Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál
exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který 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 populaci je nejzávažnější u infekcí
s mezilidským přenosem. Šíření 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, tj.
člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý
jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal, ani proti němu nebyl očkován.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými
opatřeními k odvracení jejích 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. Mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém hodnocení školy a
školská zařízení, včetně mateřských škol. Data potvrzují, že šíření COVID-19 ve školách není
zanedbatelné.
Epidemiologickou situaci v České republice je charakterizována protrahovaným komunitním šířením
SARS-CoV-2, které vytváří podmínky pro nekontrolovaný přenos nákazy na osoby imunitně oslabené
z důvodu věku a komorbidit, ale zároveň dochází i k narůstajícímu trendu nemocnosti u osob v mladších
věkových skupinách a u osob bez rizikových faktorů. Nepříznivá epidemiologická situace je v
současnosti výrazně potencována šířením mutovaných kmenů SARS-CoV-2, především pak tak zvané
brazilské varianty viru, která se vyznačuje zvýšenou schopností přenosu mezi lidmi. Je přitom nutné
zdůraznit, že šíření biologických agens má velmi odlišné charakteristiky v porovnání s ostatními agens,
např. šířením chemických látek. Expozice v tomto případě neznamená jen kontakt s určitou koncentrací
látky po definovaný čas, ale jedná se o podstatně komplexnější proces s řadou více či méně známých
parametrů. Přenos nákazy závisí na: 1. Přítomnosti zdroje nákazy, 2. Uskutečnění přenosu nákazy, 3.
Přítomnosti vnímavé populace. Vznik a průběh onemocnění dále také ještě ovlivňuje velikost infekční
dávky, mechanismus přenosu nákazy, vstupní brána a stupeň vnímavosti hostitele. Mezi nejzávažnější
epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci právě jsou epidemie způsobené mezilidským šířením.
Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének

obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a
kýchání. V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k
odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější
nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé
články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého
jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID-19 však zatím není v současné době v dostatečném množství k dispozici. Při
epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí opatření dojde k
nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k
možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří
paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k
masivnímu šíření infekce v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření
nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb,
používání ochranných a dezinfekčních prostředků). Jediným reálně možným východiskem k zajištění
změny současné velmi nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu nemoci COVID-19 v České
republice, je tedy nastavení 2 velmi přísných protiepidemických opatření cílených na klíčové prvky
řetězce přenosu nákazy SARS-CoV-2 v časově a plošně přesně definovaných podmínkách. Při současné
intenzitě šíření viru SARS-CoV-2 hrozí velmi vážné riziko, že bez přijetí opatření dojde v rámci
narůstajícího nekontrolovaného šíření nákazy v populaci k vyčerpání kapacit zdravotnického systému
se zásadními a častokrát ireverzibilními dopady na oblast veřejného zdraví. Nepřijetí protiepidemických
opatření, která sníží počet nakažených osob a počet osob vyžadující hospitalizaci, by znamenalo
vyčerpání lůžkových a personálních kapacit nemocnic a další zhoršení stavu pacientů např. i s
kardiovaskulárními a onkologickými onemocněními, kteří nedostanou adekvátní plánovanou péči, která
je u chronických onemocnění nezbytná.
Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním poskytováním
vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo starší žáky, kteří potřebují
intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči o tyto děti a žáky zajistit zákonní
zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je
nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti. Do těchto skupin povolání patří
zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku
(a tedy také tuto péči) ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115
odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy
sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České
republiky.
V okrese Děčín je pozorován zvýšený výskyt počtu případů onemocnění COVID19, aktuální 7-denní
incidence dosahuje počtu 418 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se
pohybuje okolo 10 % z celkového počtu. V okrese Děčín dochází k nárůstu výskytu počtu případů bez
známého zdroje nákazy, což ukazuje na riziko komunitního šíření onemocnění. Zvýšený výskyt případů
se projevil i v počtu nově hospitalizovaných osob, zdravotnická záchranná služba musela posílit počet
posádek v okrese Děčín a neustále je zde veliký nápor na zdravotnický systém. V nemocnicích Děčínska
je aktuálně hospitalizováno s covidem 102 osob, z toho 12 osob na jednotkách intenzivní péče a 7 osob
na umělé plicní ventilaci.
Od 2. 4. 2021 do 8. 4. 2021 bylo na území Ústeckého kraje hlášeno 2 463 případů, z toho 455 osob
z okresu Děčín. Důležité je sledovat narůstající trend výskytu tohoto onemocnění především v obcích
s rozšířenou působností Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Ve Varnsdorfu byla laboratorním vyšetření
v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu v Praze prokázána Brazilská varianta viru
SARS – CoV 2. Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy, jsou primárně navázány na rodinu či
pracoviště. Je evidováno nejméně 17 ohnisek v různých firmách a organizacích, zasaženy jsou
vícečlenné rodiny žijící ve vyloučených lokalitách.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k
laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím
zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.
V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 12. dubna 2021 od 0:00
hodin do 18. dubna 2021 do 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu škol a školských zařízení
v rozsahu ve výroku tohoto nařízení blíže specifikovaném. Mimořádné opatření je společně s dalšími
platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření
zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.
Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19
napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem
SARSCoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je
hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže
odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku
zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými
závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.
Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti
důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v okrese Děčín mohl nadále stoupat.
Čl. III
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce na území okresu Děčín povinny uveřejnit
toto nařízení na svých úředních deskách.
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