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CORONAVIRUS 2020 – RPM Service základní 

informace a přijatá opatření 
 

Preambule 

▪ Respektujeme odborný názor a postoj hlavní hygieničky ČR  

▪ Přijali jsme soubor základních preventivních opatření (dle aktuálních doporučení Ministerstva 

zdravotnictví)  

 

 

1) Obecné informace 

 

Co je to koronavirus? 

Koronaviry (CoV) jsou „obalené viry“ patřící do podčeledi Coronavirinae v čeledi Coronaviridae, které způsobují 

onemocnění od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě 

(MERS-CoV) a syndrom těžkých akutních dýchacích cest (SARS-CoV). Nový koronavirus (nCoV) je nový kmen, 

který dosud nebyl u lidí identifikován. 

 

Koronaviry se nejčastěji šíří z infikované osoby na ostatní následujícími způsoby: 

▪ vzduchem kašlem a kýcháním 

▪ blízkým osobním kontaktem, například dotykem nebo potřesením rukou 

▪ dotykem předmětu nebo povrchu, na kterým je virus, poté přenesením z rukou do úst, nosu nebo očí 

před mytím rukou 

▪ zřídka fekální kontaminací 

 

V současné době nejsou k dispozici žádné vakcíny, které by chránily před infekcí lidí koronaviry.  

 

Standardní doporučení WHO pro širokou veřejnost ke snížení expozice a přenosu řady nemocí 

jsou následující, mezi něž patří hygiena rukou a dýchacích cest a postupy bezpečnosti potravin: 

▪ Ruce často čistěte pomocí alkoholového přípravku na ruce nebo mýdla a vody. 

▪ Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo ubrouskem – ubrousek ihned 

vyhoďte a umyjte si ruce. 

▪ Vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo má horečku a kašel. 

▪ Máte-li horečku, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou péči včas a s poskytovatelem 

zdravotní péče sdílejte Vaši nedávnou cestovní historii. 

▪ Při návštěvě živých trhů v oblastech, kde se v současné době vyskytují případy nového 

koronaviru, se vyvarujte přímého nechráněného kontaktu s živými zvířaty a povrchy v kontaktu 

se zvířaty. 
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▪ Je třeba se vyhnout konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně zpracovaných živočišných 

produktů. Se syrovým masem, mlékem nebo živočišnými orgány by se mělo zacházet tak, aby se 

předešlo křížové kontaminaci s nevařenými potravinami, v souladu se správnými postupy pro 

bezpečnost potravin. 

 

 

Jak se koronavirus přenáší?  

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. 

kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. 

Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví neustupujícími horečkami. Mohou 

být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.  

 

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. 

 

Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška? 

Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní opatření 

proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích cest (ústenka, resp. rouška), respirační 

etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u 

symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k 

tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce, která je v 

současné době na vzestupu. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který 

by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj.  

 

Co doporučuje WHO a další mezinárodní organizace v souvislosti s koronavirem?   

Doporučuje v tuto chvíli především informační osvětu u vstupu do dané země formou informačních tabulí, 

letáků, elektronických bulletinů apod ..Více o vypuknutí 2019-nCoV se můžete dozvědět na webových stránkách 

CDC a WHO. 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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2) SOUBOR PŘIJATÝCH MOŽNÝCH OPATŘENÍ  

 

Základní informační soubor, - rozeslání základních informací na všechny objekty týkající se prevence 

Rozvěšení prevenčních informačních letáků – viz tento soubor (kroky A, B, C, D) a dále návod, jak si správně 

dezinfikovat ruce. 

 

Existence virusu je ve 3. fázích: 

1. fáze – virus není v ČR rozšířen – nízké riziko nákazy 

2. fáze – virus je v ČR rozšířen, není však považován za epidemii – středně vysoké riziko nákazy 

3. fáze – virus je v ČR ve fázi epidemie – vysoké riziko nákazy 

 

 

A. Dezinfekce a ochrana osob 

 

1. Dezinfekce rukou 

▪ je důležitá zvýšená dezinfekce rukou – dezinfekční alkoholové gely a tekutá dezinfekce, další možností 

jsou vlhčené dezinfekční ubrousky ruku (v případě, že není gelová a tekutá dezinfekce) 

 

2. Ochranné pomůcky 

▪ dle možností a potřeb objektů vybavit ochrannými respirátory (ústenky nejsou k ochraně před tímto 

druhem viru dostačující ochranou), v další fázi při výskytu viru v ČR rozšířit vybavení i o jednorázové rukavicemi 

a jednorázové obleky typu overalu, dále ochranné brýle – zejména pro případ nutnosti pomoci osobě podezřelé 

z nákazy 

 

 

B. Dezinfekce prostor a povrchů  

 

 Zvýšit frekvenci úklidu s použitím dezinfekčních prostředků na plochy a prostory  

1. ve spreji (s přímým použitím na vysoce frekventovaná místa dotyku) – např.  kliky, madla, zábradlí, 

nákupní košíky, ovládání výtahů, stolní desky, sanitační zařízení 

 

2. dezinfekce na vytírání ploch – podlahy, sociální zařízení jako jsou toalety, umyvadla, baterie, 

dávkovače atd.   

 

3. dezinfekce prostoru – koncentrovaným, tekutým dezinfekční prostředkem Meridasan Profi, který je 

určený k povrchové dezinfekci všech ploch, povrchů, vybavení a k dezinfekci vzduchu. Pravidelnou 

aplikací, zejména prostřednictvím elektrického generátoru aerosolu (tzv. fogger - viz. obr.) v 

ošetřovaných prostorách, se výrazně snižuje výskyt virů, bakterií, spór plísní, a dalších alergenů. 
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Tím se snižuje možnost přenosu nakažlivých nemocí a eliminují se alergické a ekzematické reakce. 

MERIDASAN má antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky s prodlouženou působností až 3 

týdny.  

  

4. dezinfekční rohože – možnost instalace dezinfekčních, samolepících rohoží 

 

C.  Oznamovací povinnost a karanténní místnost při výskytu podezřelých 

případů 

  

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám 

k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně 

od 9 do 21 hodin.  

 

Předběžně vyčlenit možnou karanténní místnost na objektu, popřípadě pro soubor sousedících objektů zavést 

karanténní místnost. 

 

 

D. Postupy, kdy je virus je v ČR ve fázi epidemie – vysoké riziko nákazy 

 

a) Pandemický plán ČR Informační servis, asistenční fáze pro Integrovaný záchranný systém (dále jen 

ISZ) a krizové štáby  

b) Dezinfekce vzduchu prostřednictvím sprejů na bázi stabilních kysličníků určených k dekontaminaci a 

dezinfekci ovzduší 

c) Periodická dezinfekce vzduchotechniky frekvence nutno nastavit individuálně dle rizika nákazy, 

popřípadě množství nakažených 

d) Karanténní místnosti na každém objektu  

e) Koordinace s IZS Zavedení společné rádiové frekvence  

f) Pevné termokamery Instalace pevných termokamer na vstupy  

g) Mobilní laboratoře s lékařskou službou U objektů mimořádného významu, popřípadě u větších objektů 

jejichž provoz nelze omezit či zastavit, nutno zavést mobilní laboratoře s permanentní lékařskou službou  

h) Minimalizace shlukování osob – tj. eliminace společenských akcí, slevových akcí, atd… 

i) Uzavření objektů   
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3) Jak snížit riziko nákazy CORONAVIREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
        JEDNATEL SPOLEČNOSTI

DEZIFIKOVAT RUCE. 

NEOPLACHOVAT ANI NEUTÍRAT 

NECHAT 30 SEKUND PŮSOBIT 

VYVARUJTE SE ÚZKÉMU 

 KONTAKTU S LIDMI, KTEŘÍ TRPÍ  

RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍM  

PŘI KÝCHÁNÍ A KAŠLÁNÍ SI ZAKRYJTE  

NOS A ÚSTA, IDEÁLNĚ KAPESNÍKEM  

ČI CELOU PAŽÍ, NIKOLI RUKOU  
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