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Informace pro cestující do Číny - výskyt zánětu plic 

Přinášíme informace pro osoby, které se chystají vycestovat do Číny, že ve Wu – chanu, 
hlavním městě čínské provincie Chu-pej a nejlidnatějším městě ve střední Číně, došlo 
v období od 31. prosince 2019 do 13. ledna 2020 k výskytu 59 případů zánětů plic a dosud 
byly hlášeny 2 případy úmrtí. 

Příznakem onemocnění byla horečka a dušnost. Zánět plic (pneumonie) byl diagnostikován 
jako virový, způsoben novým koronavirem. Většina případů onemocnění měla 
epidemiologickou souvislosti s trhem, kde prodávají živé ryby, mořské plody, kuřata, 
netopýry, sviště, ptáky a další živočišné produkty. Trh je uzavřen od 1. ledna 2020 a je zde 
prováděna sanitace a dezinfekce. 

K 5. 1. 2020 bylo sledováno více než 150 úzkých kontaktů 59 nemocných a nebyl 
zaznamenán přenos onemocnění z osoby na osobu, ani nedošlo k onemocnění ošetřujícího 
zdravotního personálu. Případy onemocnění byly zavlečeny do Hongkongu, Thajska 
a Japonska. 

 
Jak se mohou chránit cestovatelé do Wu-chanu ? 

• vyhnout se kontaktu s živými i mrtvými zvířaty, trhům se zvířaty a výrobkům 
z masa (nedostatečně tepelně upravené maso) 

• vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi 
• mýt si často ruce mýdlem a vodou 

 

Pokud cestovatel po návštěvě Wu-chanu onemocní, má: 

• zůstat doma, vyhnout se kontaktům s jinými osobami, s výjimkou vyhledání 
zdravotní péče 

• v době nemoci necestovat 
• ihned vyhledat lékařskou péči; před návštěvou zdravotnického zařízení 

nejdříve zavolat a informovat lékaře o svém cestování v rizikové oblasti 
a popsat příznaky onemocnění. 

• při kašli a rýmě používat na ústa a nos kapesník nebo rukáv, ne ruce! 
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Osoby, které nedávno cestovaly do Wu-chanu a vyskytla se u nich horečka 
a dušnost, musí být vyšetřeny, zda se nejedná o virovou pneumonii. Onemocnění se 
musí nahlásit orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické 
stanici - protiepidemickému odboru.  

Je doporučován obezřetný přístup k nemocným s výše popsanými příznaky, kteří 
cestovali do Wu-chanu. Nemocní by měli nosit ústní roušku. Zdravotníci mají při 
ošetřování nemocného dodržovat bariérová opatření.  

Zdroj: .SZÚ, ECDC 

 
https://www.vimvic.cz/kurz/cestovani-za-par-korun 

 

http://www.khsova.cz/

