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Rozhodnutí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS) jako orgán
ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 1 ve spojení s ust. § 67 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a věcně příslušný podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) a
l) zákona, rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 zákona rozhodla takto:
V ohnisku nákazy: Mateřské škole a Základní škole Ondřejov, Nám. 9. května 68,251 65 Ondřejov
IČ: 70989541 je její provozovatel povinen do 17. 1. 2014 bezodkladně zajistit v souladu s § 66
odst.1 a 2 zákona následující protiepidemická opatření:
 Provést okamžitou ohniskovou dezinfekci WC a umýváren– dezinfekčním roztokem
otírat prkénka, splachovadla, kliky, dveře v okolí klik,
 2x denně ohniskovou dezinfekci WC a umýváren provádět virucidním dezinfekčním
prostředkem,
 dezinfekční roztoky připravovat denně čerstvé dle návodu výrobce, přesným odměřením
vody a dezinfekčního prostředku,
 při úklidu používat osobní ochranné pomůcky (rukavice) a po úklidu provést dezinfekci
rukou dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 k utíraní rukou používat papírové ručníky a důkladně poučit žáky o mytí rukou žáků po
použití WC a před jídlem,
 zákaz účasti na zájmových kroužcích, dalších hromadných akcí pořádaných v ZŠ nebo MŠ
Ondřejov a nepořádat hromadné akce v objektu školy
 provést závěrečnou ohniskovou dezinfekci v MŠ i ZŠ
II. V souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se případnému odvolání proti výroku I.
tohoto rozhodnutí vylučuje odkladný účinek.

Odůvodnění
A d I . Výsledky epidemiologického šetření provedeného pracovníky KHS dne 10.12.2013 bylo
prokázáno, že dne 28. 11. 2013 se v mateřské škole konala besídka, které se zúčastnila osoba, která
onemocněla infekčním onemocněním – virovou hepatitidou typu A (dále jen „VHA). Tato nemocná
připravila na besídku marcipán. Ve smyslu § 2 odst. 6 písm. a) zákona se osoby, které tento
marcipán jedly, podezřelými z nákazy a budou jim rozhodnutím nařízena protiepidemická opatření.
Současně bylo třeba v ohnisku nákazy v ZŠ nařídit protiepidemická opatření v souladu s § 66 odst.
1 a odst. 2 zákona. Doba trvání protiepidemických opatření byla stanovena do 17.1.2014, tj. po
dobu maximální inkubační doby VHA (50 dní od posledního kontaktu s nemocným).
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Původce onemocnění – virus vylučuje nemocný člověk stolicí, vstupní branou nákazy je zažívací
trakt. Nákaza se šíří přímým kontaktem s nemocným člověkem kontaminovanýma rukama nebo
nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami, předměty, vzácně krví.
Na kontaminovaných plochách a předmětech přežívá virus VHA určitou dobu, k jeho odstranění je
nutné plochy a předměty dezinfikovat otřením virucidním dezinfekčním roztokem. Dezinfekční
roztoky je třeba připravovat denně čerstvé dle návodu výrobce, přesným odměřením vody a
dezinfekčního prostředku z důvodu zajištění jejich účinnosti. Také z rukou se virus odstraní pouze
dezinfekcí dezinfekčními prostředky s deklarovanou účinností na virus VHA. Dezinfekční
prostředek se musí vtírat do suchých rukou.
Vzhledem ke způsobu přenosu nákazy je proto nutné provádět denně dezinfekci vyjmenovaných
prostor, povrchů a předmětů, vyčlenit WC pro osoby podezřelé z nákazy a důsledně dodržovat
osobní hygienu včetně dezinfekce rukou po použití WC a před jídlem. Z důvodu zamezení rozšíření
ohniska nákazy jsou omezeny kontakty osob podezřelých z nákazy s ostatními žáky a je zakázáno
pořádat ve škole hromadné akce pro osoby, které nejsou žáky školy.
Je třeba si uvědomit, že školní zařízení s ohledem na vyšší kumulaci osob, používání společných
WC, společného stravovaní a ne vždy důsledně prováděnou osobní hygienu, představuje místo, kde
může dojít ke snadnějšímu rozšíření nákazy. Z těchto důvodů je nutné striktně dodržovat nařízená
opatření.
Cílem nařízených opatření je snížit riziko přenosu nákazy na minimum a zabránit rozšíření ohniska
nákazy anebo prodloužení jeho trvání.
Ad II. KHS tímto svým rozhodnutím dále vyloučila v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního
řádu odkladný účinek případnému odvolání proti výroku I. tohoto rozhodnutí, neboť to naléhavě
vyžaduje veřejný zájem, a to zdraví širokého okruhu obyvatel, které by odkladem výkonu této části
rozhodnutí, tj. odkladem počátku doby plnění povinnosti účastníka řízení dodržovat výše stanovená
protiepidemická opatření, mohlo být ohroženo. Je proto ve veřejném zájmu ochrany zdraví
obyvatel, aby toto rozhodnutí bylo vykonatelné již dnem jeho doručení účastníkovi řízení.
Poučení o odvolání : Podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti
tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává
k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolání
proti výroku I. tohoto rozhodnutí byl dle § 85 odst.2 písm. a) správního řádu vyloučen odkladný
účinek výrokem II. tohoto rozhodnutí, přičemž proti tomuto výroku II. se nelze dále odvolat (§ 85
odst. 4 správního řádu). Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy
byla zásilka s touto písemností připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb.

MUDr. Kateřina Valešová
vedoucí protiepidemického oddělení
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