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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 11. května 2021

Č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69
odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021
Sb.  k  ochraně obyvatelstva  před  dalším rozšířením onemocnění  COVID-19  způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:

1.  omezují  u  všech  poskytovatelů  zdravotních  služeb  návštěvy  pacientů  v  zdravotnických
zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se
podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s
negativním výsledkem ; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC")
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkové ho schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

osoba  navštěvující  pacienta,  která  splní  některou  z  uvedených  podmínek,  může  vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně  všechny  technické  podmínky  a  požadavky  (pro  výrobek),  včetně  filtrační  účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) (s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku,
pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102457
https://www.novyepis.cz/clanek/391155#paragraphsGroup965123
https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102443
https://www.novyepis.cz/clanek/391155#paragraphsGroup965123


www.novyepis.cz 25.05.2023

2

2. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve
zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- 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 stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1,

3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle §44, 49 a 50
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit
pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu
na přítomnost  antigenu viru  SARS CoV-2,  a  to  s  negativním výsledkem; tento požadavek se
nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC")
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

osoba  navštěvující  uživatele,  která  splní  některou  z  uvedených  podmínek,  může  vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně  všechny  technické  podmínky  a  požadavky  (pro  výrobek),  včetně  filtrační  účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) (s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku,
pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele ; v případě návštěv uživatelů v terminálním
stadiu nevyléčitelného onemocnění  lze návštěvu připustit  za podmínky,  že osoba navštěvující
uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
III.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN.

Odůvodnění:
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Nově se nastavují opatření a podmínky pro umožnění návštěv pacientů ve všech zdravotnických
zařízeních.  Protiepidemická  opatření  reflektují  současnou  epidemiologickou  situaci  ve  výskytu
onemocnění COVID-19 na území ČR, která je i  přes aktuální  pozitivní  trend vývoje epidemie,
charakterizovaný  kontinuálním  poklesem  všech  sledovaných  ukazatelů,  tj.  hodnot  ?denní
incidence, pozitivity testů, počtu případů ve věkové kategorii 65+ a počtu hospitalizací, a to jak
celkových, tak na jednotkách intenzivní péče, i nadále nepříznivá, jelikož denní počty případů se
stále pohybují v pracovních dnech v jednotkách tisíc a epidemie stále vykazuje znaky komunitního
šíření.

Uvedené nastavené podmínky pro návštěvy jsou důležité v rámci ochrany zranitelných skupin
obyvatel  (senioři,  imunokompromitované  osoby),  u  kterých  je  vyšší  pravděpodobnost  těžšího
průběhu onemocnění COVID-19, než u zdravého jedince. Z tohoto důvodu a v souvislosti s vyšším
počtem osob  vnímavých  k  nákaze  v  těchto  zařízeních  je  nutné  nastavit  taková  preventivní
opatření,  jejichž  cílem  je  zabránění  zavlečení  infekce  do  zdravotnických  zařízení  a  zařízení
poskytovatelů sociálních služeb a minimalizace rizika přenosu nákazy jak na zaměstnance, tak na
pacienty  zdravotnických  zařízení  a  klienty  zařízení  poskytovatelů  sociálních  služeb.  Jedná  se
zejména o průkaz „bezinfekčnosti" navštěvujících osob a dále povinnost používání ochranného
prostředku dýchacích cest (nos, ústa) vyšší účinnosti po celou dobu návštěvy.

 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví
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