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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ VRACEJÍCÍCH SE 

Z ASIJSKÝCH ZEMÍ 

 

Z důvodu výskytu infekční nákazy coronavirem upozorňujeme rodiče žáků, aby 

po příjezdu z oblastí nákazy žáci nechodili do školy, kontaktovali  Krajskou 

hygienickou stanici v Plzni, tel. 377 155 205, případně 377 155 212 pro 

konzultaci dalšího postupu (nařízené karantény). 

 

       Mgr. Petr Fornouz 

         ředitel školy 

 

Doplňující informace pro občany Plzeňského kraje (zdroj KHS Plzeň) 

(http://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-

kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html) 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy 

novým coronavirem (provincie Chu-pei, Wuhan, Čína) či jste přestupovali na 

velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky 

onemocnění 

 

Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy 

zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.  
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na 

bázi min. 70% alkoholu. 

 

Můžete kontaktovat telefonicky pracoviště odboru protiepidemického Krajské 

hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) na tel. 377 155 

209, 377 155 205, 377 155 204, 377 155 106 a 377 155 100, které rozhodne o 

případných individuálních příslušných protiepidemických opatřeních. 

 

Pokud se u Vás objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, 

kontaktujte Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. 

377 402 264, 377 402 657. 

 

Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku FN Plzeň, nejezděte 

hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do 

čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem IK. 

 

Příslušný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény, 

bude-li třeba. 
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Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy 

novým coronavirem (provincie Chu-pei, Wuhan, Čína) či jste přestupovali na 

velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo 

dušnost: 

 

Zdržujte se pokud možno doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu 

s ostatními lidmi.  

 

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na 

bázi min. 70% alkoholu. 

 

Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne 

rukama!!!  

Kontaktujte Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na 

tel. 377 402 264, 377 402 657.  

 

Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na IK, nejezděte hromadnou dopravou. 

Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na 

základě domluvy s personálem IK.  

Řiďte se pokyny lékařů a ošetřujícího personálu. 

 

 

Zpracováno   28. 1. 2020 

Aktualizováno  29. 1. 2020 

 
 


