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VNN

stanovení  základních ochranných opatření pro 
obyvatelstvo – před zavlečením VNN ze zahraničí –
MZ prostřednictvím HS HMP, KHS

mimořádná opatření – zahrnují opatření na ochranu 
zdraví osob, nařízení izolace, rozhodnutí o dezinfekci, 
evidence kontaktů, poskytnutí psychologické pomoci –
MZ prostřednictvím HSHMP, KHS

rozhodnutí o podmínkách transportu na základě 
provedeného epidemiologického šetření (uložení 
pacienta do TIPO, OOP pro výjezdovou skupinu 
poskytovatele zdrav. služeb) - HSHMP, KHS



Typový list

výzva KOPIS k aktivaci OOVZ (jednotné 
telefonní číslo – HSHMP - 733 673 900 –
každé KHS dle územní příslušnosti), transport 
vozidlem HZS, MP, PČR na místo MU,

komunikace v průběhu transportu na místo 
MU s LP, ZZS, s velitelem stanoviště HZS na 
místě zásahu



Podezření na 
onemocnění VNN

komunikace:

komunikace probíhá na LP mezi – velitelem 
letadla, palubním personálem, SLS a HS 
HMP a HZS LP, NNB, ZÚ

komunikace při hlášení MÚ ve veřejném 
prostoru – ZZ, NNB, MZ, SZÚ, ZÚ, HZS 
velitelem zásahu

epidemiologické šetření v ohnisku nákazy  
provedeno do 90 minut od přijetí informace o 
podezření na výskyt VNN – HS HMP, KHS



Míra rizika

Principem ochrany je vytvoření bariéry 
proti pronikání nebezpečné látky, která 
by mohla ohrozit organismus. 

U nebezpečných biologických látek 
není přípustné žádné vniknutí do 
organismu, proto přípustná (prahová) 
koncentrace by měla být ideálně nula. 



Ochrana těla

Při každé práci v potencionálně infekčním prostředí je 
třeba používat OOPP:

stupeň osobní ochrany včetně OOPP stanovuje 
OOVZ, pro HZS ČR a PČR pak OOVZ MV, pro AČR 
stanovuje OOVZ MO

Jednorázová pracovní kombinéza s kapucí, typu CE 5 
nebo 6 ochrana před postříkáním

Jednorázové rukavice, doporučeny nitrilové

Gumové, polyuretanové boty

Respirátor

Přiléhající uzavřené brýle nebo celoobličejovou masku



Činnost v ohnisku 
nákazy - Letiště

Mezinárodní Letiště 

vytěžení informací od pacienta (dle přílohy), 
posádky letadla,  poskytovatele zdravotní péče 

vytipování všech cestujících a členů posádky, kteří 
nejsou ohroženi VNN a jejich rychlá evakuace 
z letadla – OOVZ, dezinfekce rukou, poučení

vytipování osob v přímém kontaktu s nemocným 
a stanovení  způsobu a místa určení jejich evakuace, 
poučení



evidence kontaktů – OOVZ za případné 
spolupráce PČR

informace pro cestující, kteří nebyli 
v přímém kontaktu s nemocným a nevyčkali 
příjezdu OOVZ a složek IZS, bude uvedeno 
na webových stránkách MZ, všech KHS, 
případně v určených mediích 

informování sdělovacích prostředků – MZ, 
OOVZ



Check list
Příznaky onemocnění ano ne datum od kdy Pozn

horečka/fever

příznaky virózy s /flu-like symptoms with:

kašel/coughing

bolest v krku/ sore throat

bolest hlavy/headache

bolesti svalů /myalgia (muscle aches)

slabost/weakness

potíže s dýcháním dechová tíseň/ shortness of breath

zažívací obtíže/gastrointestinal symptoms (indigestion):

zvracení/vomiting

bolest břicha/abdominal pain

průjem/diarrhoe

krvácivé projevy/bleeding

kožní projevy /cutaneus symptoms (rash)

poruchy vědomí /impaired consciousness

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=coughing


Transport





Transport

OOVZ určí místo a způsob 
transportu pacienta,

popř. kontaktů do NNB,  transport 
je  zajištěn speciálně vyškoleným 
týmem výjezdové  skupiny –
určený poskytovatel           
zdravotních služeb (Meditrans) ,



Předání pacienta

pacient v TIPO  je posádkou oblečenou v 
OOPP  přivezen na nosítkách do jednotky 
BSL 3 

v jednotce BSL 3 je očekáván personálem 
jednotky oblečeným v OOPP



posádka ZZS pomůže pacienta 
v uzavřeném TIPO umístit  dovnitř do  boxu



Dekontaminace 
posádky

Posádka v OOPP prochází 
dekontaminací v dekontaminační 
část boxu BSL 3 stejným způsobem 
jako personál KIN NNB.

Fakultativně využije  dez. stanici Amfion 272 
917 557    
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Dekontaminace
Proces, kterým jsou odstraněny/zneškodněny mikroorganismy.

Všechny použité  prostředky musí mít plně virucidní účinek, aby 
byla záruka, že budou odstraněny všechny obalené i 
neobalené viry.

Dekontaminace

zasahujících osob, popř. kontaktů, zavazadel 

dekontaminace nebezpečného odpadu

Prostředky 

Persteril 2% pouze na TIPO a OOPP

Hvězda pouze na TIPO a povrchy

Chloramin T 1% exp.30 min. (nemá sporicidní účinek) lze 
ošetřit jen plochy odolné chlóru

Hasičský záchranný sbor místně příslušný dle pokynů 
OOVZ, příp. ZÚ



Likvidační práce -
stanovení konečné
diagnózy

 transport nebezpečného odpadu ze shromaždiště do 
spalovny, spálení odpadu – specializovaná firma,

 dekontaminace a dezinfekce vybavení – specializovaná 
firma, ZÚ, která je oprávněna provádět speciální ochrannou 
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,

 likvidace dekontaminačních stanovišť – HZS HMP a HZS LP,

dezinfekce – ohnisková ochranná dezinfekce, 
speciální ochranná a závěrečná ohnisková dezinfekce 
– ZÚ popřípadě specializovaná firma, která je 
oprávněna provádět speciální ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci,



Informovanost

komunikace s veřejností probíhá na místě určeném VZ

Děkuji za pozornost

Jdeme 

na ně !


