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Slezská univerzita v Opavě
Ing. Ivana Růžičková, MPA
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Sdělení k dotazu ohledně karanténních podmínek při ubytování v objektu Slezská univerzita
v Opavě, se sídlem 746 01 Opava - Předměstí, Na Rybníčku 626/1, IČ: 47813059.
Na základě žádosti o sdělení č. j. KHSMS 38984/2020/OP/EPID Ing. Ivany Růžičkové, MPA,
kvestorky Slezské univerzity v Opavě, se sídlem 746 01 Opava - Předměstí, Na Rybníčku 626/1,
IČ: 47813059, ze dne 21.7.2020, sdělujeme následující:
K uvedenému Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen
„správní orgán“) uvádí, že v případě vzniku onemocnění nákazou Covid-19 nebo v případě zjištění
kontaktu s osobou, která byla pozitivní na Covid-19 činí správní orgán protiepidemická opatření.
Jednotlivé fyzické osoby jsou telefonicky kontaktovány a těmto je nařizována buď karanténa
(v případě, že se jedná o osoby podezřelé z nákazy, které byly v kontaktu s pozitivní osobou) nebo se
nařizuje izolace (v případě, že se jedná o osobu, u které bylo onemocnění prokázáno) (dále jen
„karanténní opatření“). Rovněž jsou karanténní opatření nařizována, pokud tyto osoby přijely z oblasti
s vysokou mírou rizika nákazy novým koronavirem.
Je nezbytné, aby tyto osoby po dobu, po kterou jim budou uložena karanténní opatření, setrvávaly
izolovaně, a těmto osobám bylo minimálně zajištěno:
-

vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky a alkoholovými dezinfekčními
prostředky na ruce s virucidním účinkem;

-

vybavení prostor, kde tyto osoby budou setrvávat minimálně jednou pračkou.

-

umístění osob podezřelých z nákazy v prostorách určených ke karanténě, a to primárně každého
podezřelého z nákazy odděleně do samostatného pokoje, bude-li to z kapacitních důvodů možné;

-

zajištění zákazu styku osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména zákaz
pohybu osob podezřelých z nákazy mimo prostory určené k jejich karanténě;

-

poskytnutí respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilu a alkoholové dezinfekční gely na ruce
s virucidním účinkem všem osobám podezřelým z nákazy;

-

zajištění průběžné dezinfekce předmětů, ploch a povrchů prostor určených ke karanténě
s použitím desinfekčních prostředků s virucidním účinkem;

-

zajistění používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), tj. respirátorů
minimálně třídy FFP2, rukavic, ochranných plášťů, brýlí, resp. štítů, pro všechen personál;

-

zajištění odstraňovaní odpadu, který bude uložen v označeném kontejneru mimo budovu
v uzavřeném areálu provozovatele;
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Dále správní orgán uvádí, že provozovatel musí bezodkladně písemně a telefonicky informovat
Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný k nařízení karantény, o skutečnosti, že se dozvěděl o příjezdu
studenta/studentů popř. pedagogů z oblasti s vysokou mírou rizika nákazy novým koronavirem, do
objektu Slezské univerzity v Opavě, a to s uvedením osobních údajů této osoby, jeho podrobné
cestovní anamnézy (datum odletu/odjezdu a příletu/příjezdu do jednotlivých států včetně data příjezdu
do areálu Slezské univerzity v Opavě);
Provozovatel je rovněž povinen správnímu orgánu písemně sdělit adresu prostor určených ke
karanténě osob podezřelých z nákazy.

Ing. Helena Brantálová
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
v z. MUDr. Lucie Hlaváčková v. r.
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