
Nařízení č. 1/2005 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

ze dne 19.10.2005 
 
  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i 
místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3  zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
/dále jen zákona č. 258/2000 Sb./ ve smyslu § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb.  

n a ř i z u j e 
se souhlasem hlavního hygienika ČR ( HEM-370-17.10.05/35389) 

mimořádné očkování k zabránění rozšíření onemocnění virovým zánětem jater typu „A“  
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

  
Účelem nařízení je provedení očkování kontaktů s onemocněním virovým zánětem 

jater typu A s cílem zabránit jeho dalšímu šíření.  
 
 

Čl. II 
Vymezení pojmů 

  
Očkováním kontaktů se rozumí očkování osob, určených orgánem ochrany veřejného 

zdraví, které byly v kontaktů s onemocněním z lokality Dlouhá v Bruntále.  
  

Čl. III 
 

Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byl dne 
14.10. 2005 hlášen 1 případ klinicky i laboratorně prokázaného virového zánětu jater typu A u 
dítěte, nar.1998, z lokality Dlouhá v Bruntále. Dále byly z této lokality hospitalizovány 2 děti 
se susp. virovým zánětem jater typu A, který byl u nich laboratorně prokázán dne 17.10.2005. 
Vzhledem ke hrozícímu nebezpečí šíření nákazy byl hlavní hygienik dne 17.10.2005 požádán 
o schválení mimořádného očkování. Mimořádné očkování bylo hlavním hygienikem 
schváleno dne 19.10.2005. 
  

  
Čl. IV 

Opatření k ochraně zdraví 
 

Mimořádné očkování jsou povinni v době od 20.10.2005 do 27.10.2005 zajistit u určených 
kontaktů příslušní praktičtí lékaři pro děti a dorost a pro dospělé, které mají ve své péči. 
Očkování bude provedeno na základě laboratorních výsledků vyšetření protilátek typu IgM a 
IgG. 
U osob, které nemají svého ošetřujícího lékaře, potřebná vyšetření a očkování provede 
ošetřující lékař, určený orgánem ochrany veřejného zdraví. 
 
K očkování budou použity vakcíny, jejichž užití je povoleno hlavním hygienikem ČR. 
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O očkování provedou lékaři záznam ve zdravotní dokumentaci a pořídí seznamy 
naočkovaných určených kontaktů  

 
 
 

Čl. V 
Kontrola a sankce 

 
Osoby určené orgánem ochrany veřejného zdraví, které byly v kontaktu s onemocněním, jsou 
povinny ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. se tomuto mimořádnému 
opatření podřídit. 

 
 

Čl. VI 
 

Účinnost 
 
Podle § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, 
tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 
Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
 
 

 
Čl. VII 

Poučení pro obec 
 

Podle ust. 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno město Bruntál toto 
nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách. 

    
 
 
 
 
 
  

MUDr. Helena Šebáková v.r. 
ředitelka 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 
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