
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
 

Informace o činnosti KHS MSK v souvislosti 
s KORONAVIREM 2019- nCoV 

KHS MSK k 10. 2. 2020 zajistila: 

 

 Od 23. 1. 2020 dvakrát denně schůzky k výměně informací týmu Coronavirus 

pro vedením Ř KHS MSK 

 Od 23. 1. 2020 pravidelné informace na web KHS MSK i v angličtině 

a čínštině 

 23. 1. 2020 informace lůžkovým oddělení zdravotnických zařízení MSK, 

ZZSMSK, lázním, České lékařské komoře + doporučení postupů při 

ošetřování  

 24. 1. 2020 informace praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti 

a dorost  

 24. 1. 2020 informace hejtmanovi MSK 

 Informace na stránkách www. khsova.cz  : 

 pro širokou veřejnost 

 pro odbornou veřejnost 

 rovněž informace na Facebook 

 Informace letiště Mošnov – distribuce 3- jazyčných textů 

 Zveřejnění letáků CZ, EN, CN pro cestovatele 

 Kontaktování dopravců Regio Jet, Flix bus, ČD – vyvěšení informačních letáků 

 Mapování situace na univerzitách – čínští studenti, doktorandi, profesoři   

 Informace (letáky) 

o Cestovním kancelářím na území kraje 

o Cizinecké policii 

o Výrobny asijských firem, např. Hyundai 

o Asijské restaurace 

o Ubytovny asijských občanů 

o Hotely s mezinárodní klientelou 

o Dolní oblast Vítkovic 

o VŠ koleje 

 Informace prostřednictvím K. Ú. MSK, veřejná správa – obce s rozšířenou 

působností 

 dne 29. 1. 2020 svoláno jednání krajské epidemiologické komise 
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 31. 1. 2020 školení všech zaměstnanců KHS MSK, včetně HTS, právníků 

 na den 4. února svolána tisková konference pro média – sdělovací prostředky 

 4. 2. 2020 tisková konference KHS MSK pro sdělovací prostředky 

 5. 2. 2020 jednání zaměstnanců KHS s vedením kolejí  VŠB – podmínky pro 

zřízení odděleného bydlení na kolejích Dr. Malého 

 6. 2. 2020 schůzka vedení KHS s vedením VŠB ve věci zprovoznění části 

kolejí na ul. Dr. Malého 

 10. 2. 2020 prezentace epidemiologa KHS MSK pro zaměstnance VŠB o 

poznatcích k novému koronaviru  

 

 

 
Fotografie z distribuce informačních letáků do ubytovacích zařízení, oblasti DOV apod. 
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