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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun jako věcně příslušný
v orgán
ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jena„zákon č.
258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258 / 2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1
písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., takto:
Mateřská škola Beroun, se sídlem: Drašarova 1447, 266 01 Beroun, IČO: 70974969 (dále jen „účastník
řízení“), se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (SARS
– CoV-2)
n a ř i z u j e
v období ode dne 14.12.2020 (ústně nařízeno), a dále ode dne doručení tohoto rozhodnutí do 20.12.2020
plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to:
1. Vyloučit ze školní docházky a z pracovního procesu osoby, které byly v kontaktu dne 10.12.2020 se
zaměstnancem pozitivní na COVID-19, a to do 20.12.2020 a negativního testu PCR na COVID-19.
2. Zajistit pravidelnou dezinfekci všech prostor školky za použití dezinfekčního prostředku s plně
virucidním účinkem.
3. Zajistit desinfekci na ruce a jednorázové ručníky na toaletách.
Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že dne 10.12.2020 byl v Mateřské škole Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun ve
třídě 1.C a 2.C přítomný zaměstnanec, který onemocněl koronavirem COVID-19, byla uložena
protiepidemická opatření.
K protiepidemickým opatřením správní orgán uvádí, že z dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá,
že k přenosu této vzdušné nákazy dochází při těsném kontaktu osob (v rodině, škole, na pracovišti).
Z dosavadních znalostí je zřejmé, že nejvíc je člověk infekční tehdy, pokud má příznaky onemocnění.
Další méně častý možný způsob přenosu je přenos nepřímý, a to předměty kontaminovanými sekrety
nemocného, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou dostává na sliznice očí, úst, nosu dalších
jedinců. Zvýšená dezinfekce prostor se proto nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů
onemocnění, tj. v zájmu účinné ochrany proti šíření uvedené nové infekční nákazy, s cílem zabránit vzniku,
resp. šíření uvedeného infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, tj.
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v inkubační době. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla věnována zvýšená pozornost úklidu společných
prostor spojená s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem. Vzhledem ke způsobu přenosu nákazy
vzdušnou cestou a kontaminovanými předměty je třeba používat alkoholové dezinfekční přípravky na ruce.
K mimořádnému opatření spočívajícímu v zajištění dezinfekce veškerých prostor správní orgán uvádí, že
speciální ochranná dezinfekce je nezbytná k likvidaci choroboplodných zárodků a k zabránění možnému
přenosu nákazy na pracovníky a další osoby.
Protiepidemická opatření uvedená v tomto rozhodnutí je účastník řízení povinen plnit ode dne doručení
tohoto rozhodnutí do 20.12.2020.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb., je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 83 zákona č. 500/200S Sb., správní řád odvolat do 15 dnů od
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavní hygieničce ČR,
podáním u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb., odvolání nemá odkladný účinek.

MUDr. Alena Tatarová
vedoucí oddělení protiepidemického
pro okres Beroun a Rakovník
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