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Doplnění činnosti KHS k 25. 3. 2020 

• Zpracována informace ohledně dezinfekce všem nájemcům působícím 
v prostorách KHS  

• Zpracována informace pro pohřební služby - zacházení se zesnulým, 
dezinfekce, používání OOPP, podána informace na web a KÚ 

• Připraven informativní leták pro praktické lékaře (pro dospělé i pro děti 
a dorost) a pro poskytovatele sociálních služeb v problematice CoV  

• Zajištěno pravidelné umísťování odpovědí občanů na dotazy ohledně CoV na 
web a facebook 

• Proběhla pracovní schůzka epidemiologických čet ve čtvrtek dne 5.3.2020 
• Od 4.3.2020 zajišťování služeb při provozování infolinky 112 na IBC 
• Zpracován seznam vhodných dezinfekčních prostředků, umístěn na web 
• Byly vyhrazeny speciální infolinky pro zodpovídání telefonických dotazů 

ohledně CoV – umístěny na titulní stránku webu 
• Průběžně rozesílány informace k řešení CoV 
• Zajišťování transportu vzorků biologického materiálu do NRL SZÚ Praha  
• Odpovědi na dotazy veřejnosti – průběžně e-mail, tel. kontakty, facebook 
• Zpracována žádost na VŠ, VOŠ a vytipované SŠ ohledně nevysílání 

pedagogů, doktorandů, studentů do zahraniční a nepřijímání zahraničních 
návštěv 

• Zpracována žádost na velké výrobní podniky v zahraničním vlastnictví 
subjektů z rizikových oblastí ohledně omezení zahraničních cest jejich 
zaměstnanců 

• Zpracováno informativní sdělení k mimořádnému opatření MZ ČR ve věci 
konání hromadných akcí – zasláno na KÚ, ORP, hlášení hromadných akcí ve 
smyslu mimořádného opatření zasíláno Policii ČR 

• Umístěna na web informace „Jak se chovat v karanténě“ 
• Zajištění výpomoci studentů LF OU v činnosti KHS (linka 112 na IBC) 
• Krajská epidemiologická komise MSK proběhla dne 12.3.2020 
• Zajištění průběžného zpracování dotazů sdělovacích prostředků protiepi-

demiologickým odborem 
• Zajištěn kartogram odpovídající aktuálnímu stavu epidemiologické situace 

v MSK a tento umístěn na web na titulní stranu 
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• Proběhlo dne 12.3.2020 jednání s OSSZ ve věci zajištění kontrol dodržování 
karanténního režimu 

• Pravidelně (po, st, pá) se ředitelka KHS MSK účastní jednání BRK 
• Zajištění algoritmu testování na COVID-19 praktickým lékařům 
• Zpracovány zásady soužití ve společné domácnosti s osobou nemocnou 

COVID-19 v domácí izolaci 
  
 

http://www.khsova.cz/

