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Sebereportování hygienici vítají…. 

 S dohledáváním kontaktů pozitivně testovaných na onemocnění Covid-19 pomáhá 
hygienickým stanicím takzvané sebereportování (sebetrasování). Webový formulář, 
kde lidé mohou vyplnit potřebné informace ještě před kontaktováním hygienou, je již 
spuštěn a funguje. Člověk, který je pozitivně otestován, obdrží potřebnou informaci 
a zároveň webový formulář (odkaz na webový formulář), kde bude moci vyplnit 
informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným příslušníkem, pracovním 
kontaktem atd. Vyplní telefonní číslo, popíše stav, což pro pracovníky KHS znamená 
významnou časovou úsporu v následném epidemiologickém šetření (trasování 
kontaktů). Zatím to v drtivé většině funguje tak, že hygienici musí volat pozitivnímu 
a ten následně v rámci rozhovoru sděluje potřebné informace o svých kontaktech. 
První praktické zkušenosti s vyplněným formulářem v průběhu epidemiologického 
šetření ukazují, že je celý proces mnohem efektivnější – depistážní šetření (hovor) 
probíhá rychleji, snazší kontrola zapsaných záznamů, jsou již uvedeny 
epidemiologicky významné kontakty apod.   

Epidemiologicky významným kontaktem je kontakt s pozitivně testovanou osobou na 
Covid-19, s délkou přesahující 15 minut bez ochrany nosu a úst v uzavřeném 
prostoru na vzdálenost kratší 2 metrů (např. společná jízda autem, sdílení stejné 
kanceláře, spol. domácnost apod.)  

KHS MSK tímto apeluje na občany, aby sebetrasovací formuláře vyplňovali, protože 
tento formulář urychlí celý proces epidemiologického šetření. Společnými silami, při 
troše dobré vůle, zdravého rozumu a kousku odpovědnosti nejen vůči svému zdraví 
tak přispějeme k výraznému oslabení šíření nákazy v populaci. Čím dříve si 
uvědomíme, že přidá-li každý z nás svůj malý kousek skládačky, o to dříve se 
budeme moci společně zase svobodně setkávat a žít naše životy, jak jsme bývali 
zvyklí. 

KHS MSK Vám děkuje! 
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