
Vážení,
Zdvořile Vás žádám o informaci v šetňení nemocí z povolání Covid -19 na mé

méno

kdy nebylo
Nemocí Covid -19 jsem onemocněla v době tvndého lockdownu,

nikam chodit, pouze do práce, v mém případě ergoterapie
Rehabilitačního ústavu Hnabyně, kde jsem by}a zaměstnána od roku !994.
Nemoc mi zhot^šíla d]ouhodobě zdnavotní stav, stala jsem se zdravotně
nezpůsobílou a dostala od zaměstnavatele výpověď bez náhrady platu (viz
příloha). Nyní se blíží tenmín možnosti se pnoti výpovědi odvolat, zásadní
infonmací je pro mne Vaše zjištění profesionality nemoci z povolání. Proto
Vás zdvořile žádám o po5lytnutí ínformací v této záležitosti. Děkuji za
pochopení, s pozdr"u
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Poskytnutí informací dte § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 17.12.202I obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen ,.správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/l999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 10611999 Sb,") žádost výše uvedeného žadatele, která byla
podána prostředn ictvím e-mailu.

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnout následující informace:

,,Vážení,
zdvořile vás o inforntaci v šetření nemoci z povolání Covid -]9 na mé jméno

IÝemocí Covid -l9 jsern onemoutěla v době nrdého lockdou,tnt,kdy nebylo nikam
v mém případě ergoterapie Rehabilitačního ústclvu Hrabyně, kde jsetn byla zatněstnána

od roku l994. Nemoc mi zhoršila dlouhodobě zdrayolltí stav, stala jsem se zdra1,oíně nezpťtsobilou a dostala od
zatněstnavatele výpověd' bez náhrady platu (viz příklha). Nyní se blíží termín ntožnosti se proti výpovědi
odvolat, zásadní inJbrmací je pro mne Vaše zjištění profesionality netnoci z pot,olání. Proto Yás zdvořile žádánt
o poslqltnutí informací v této záIežitosti"

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. l06/l999 Sb. požadované informace:

žádast o šetření nemoci z povolání byla u zdejšího správního orgánu zaevidována poa ej.
I.10.2021. Přikládáme v elektronické podobě příslušnou Žádost o ověření podmínek

vzrriku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání ze strany Fakultní nemocnice v Ostravě. Ve věci
dosud nebylo zalrájeno vlastní šetření.
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