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Nakažená Američanka byla i v Brně, její
kamarádka má také zdravotní potíže
Echo24, čtk, tkc NOVÉ 2. března 2020
Témata: koronavirus, ČR, USA

Američanka, která je s koronavirem v pražské Nemocnici Na Bulovce,
byla i v Brně. Hygienici zjišťují místa, kde se pohybovala. Řekla to
mluvčí kraje Monika Brindzáková. Podle ní v průběhu pondělí zasedne
bezpečnostní rada kraje, která ale byla svolaná ještě před zjištěním
o pohybu nakažené Američanky na jižní Moravě. Podle Renaty Ciupek
z krajské hygienické stanice přečkala Američanka v Brně noc z pátku
na sobotu. Dva lidé jsou kvůli tomu v karanténě, příznaky nemají.V ČR
se zatím potvrdila nákaza u tří lidí včetně Američanky, která studuje
v Itálii.
Prohlédněte si fotogalerii.
Bezpečnostní rada zasedne ve 14:00. "Měli jsme bezpečnostní radu v úterý kvůli
letecké lince z italského Bergama, potom se v pátek sešla krajská epidemiologická
komise a bezpečnostní rada byla svolaná i na pondělí s ohledem na bezpečnostní
radu státu," uvedla Brindzáková.
……………………………………………………………………………………………….
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V České republice jsou první tři potvrzené případy nákazy
koronavirem, z toho dva v Praze
Testy ve Státním zdravotním ústavu dnes odpoledne potvrdily první tři případy nákazy
koronavirem. Vzorky byly nyní odeslány na potvrzení do berlínské laboratoře. Výsledky
budou známy nejpozději v pondělí večer. Nakažení jsou izolováni na infekčních
klinikách, hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání

všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu.
„Do Prahy již dorazil transport z Berlína, který vysílá WHO. Ten od Státního zdravotního
ústavu převzal vzorky a provede v Berlíně potřebné potvrzení našich nálezů. Poté ihned
dostaneme zprávu o potvrzení diagnózy. Mezitím probíhá šetření v ČR a další testování.
Hygienici v Praze a Ústí nad Labem věnují případům nadstandardní pozornost a dělají vše
pro to, aby dohledali všechny osoby, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu,“ uvedl
ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Dva nakažení jsou v karanténě v Nemocnici Na Bulovce. Jedná se o muže ročník 1952 české
národnosti, který pobýval na univerzitě v italském městě Udine a po návratu byl v domácí
karanténě. Druhým nakaženým je studentka americké národnosti ročník 1999, která studuje
v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka. Třetí nakažený, který se vrátil
s rodinou z lyžařského pobytu v Itálii z oblasti Veneto, je hospitalizován v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem. Členové rodiny jsou nyní v domácí karanténě a jsou sledováni.
Průběh onemocnění je u všech třech pacientů mírný.

„Chtěl bych ujistit naše občany, že děláme všechna opatření, aby bylo zabráněno šíření.
Orgány ochrany veřejného zdraví pracují v maximálním pohotovostním režimu. Prosím
ještě jednou všechny občany, aby zvážili cestování do oblastí zasažených nákazou a pokud
to není nezbytně nutné, aby do těchto regionů nejezdili,“ doplnil ministr.

Tiskové konference se kromě pana ministra zdravotnictví dále účastnila náměstkyně ministra
pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová,
ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, náměstkyně ředitele
Nemocnice Na Bulovce pro léčebně-preventivní péči a primářka Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. a
ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) MUDr. Zdeňka Jágrová.

HSHMP je s oběma pražskými případy obeznámena. S pánem ročníku 1952 podle slov paní
doktorky Jágrové byla HSHMP v kontaktu již od 26.února. „Vzhledem k tomu, že se u něho
objevily příznaky odpovídající onemocnění Covid-19, byl dopraven za odpovídajících
opatření, infekční sanitkou, do Nemocnice Na Bulovce, aby mu mohl být proveden odběr,“
podotkla Zdeňka Jágrová.

Američanka narozená v roce 1999 v Praze pobývala podle ministra Adama Vojtěcha s
kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Testy však
budou opakovány, nyní se nachází v izolaci v Nemocnici Na Bulovce. Daný případ HSHMP
řeší od okamžiku, kdy se Američanka dostavila na urgentní příjem Fakultní nemocnice
v Motole (FNM) a udala svůj dlouhodobý pobyt v Itálii. „Ve FNM byla za příslušných
opatření vyšetřena, v oddělené místnosti od ostatních pacientů, personál nemocnice použil
ochranné pomůcky a po vyšetření byla dopravena infekční sanitkou na Bulovku,“ informovala
Zdeňka Jágrová, podle níž zatím vše funguje dle zavedených standardů bez problémů.

Již v pátek 24. ledna HSHMP pro zdravotnická zařízení v Praze zpracovala a také
zdravotnickým zařízením zaslala písemné sdělení obsahující doporučené postupy při
vyšetřování viru 2019 – CoV, tzv. čínského koronaviru, včetně epidemiologických a
klinických kritérií, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na tato onemocnění.

Prozatímní zkušenosti pražských hygieniků, z rozhovorů s lidmi, kteří volají na dvě zřízené
telefonické infolinky plyne, že lidé vracející se z Itálie se chovají disciplinovaně a dbají
pokynů hygieniků.

Paní primářka Roháčová uvedla, že oba pacienti jsou hospitalizovaní v izolačních
podmínkách, nicméně jejich klinický stav je doposud velmi dobrý, cítí se dobře a
zdravotnický personál k nim přistupuje dle stanovených režimových opatření odpovídajících
situaci. Podle dosavadních poznatků se zdá, že průběh onemocnění bude u obou pacientů
spíše lehký.

V obou pražských případech HSHMP provádí příslušné epidemiologické šetření a nastavuje
adekvátní protiepidemická opatření. Manželka pána ročníku 1952 je poučena, pražští
hygienici ji sledují a prozatím zůstává v domácí karanténě.

Američanka ročníku 1999 zůstává hospitalizována v Nemocnici Na Bulovce a HSHMP
zjišťuje veškeré její dostupné, epidemiologicky závažné kontakty.

► Veškeré informace týkající se dané problematiky HSHMP průběžně zveřejňuje
ve speciální rubrice svých internetových stránek věnované koronaviru Covid 19
http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html .

V Praze 1.3. 2020
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
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V Česku jsou první tři lidé s
koronavirem, dva Češi a
Američanka





Sledujeme online 1. března 2020 15:20, aktualizováno 20:40
V Česku jsou tři lidé s potvrzenou nákazou koronavirem. Dva pozitivně
testovaní přišli do nemocnice v Praze Na Bulovce, jeden pochází z Ústí nad
Labem, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na infekčním oddělení
Nemocnice Na Bulovce jsou nyní hospitalizovaní všichni tři nakažení – dva
Češi a jedna Američanka.
V Česku jsou tři lidé s potvrzenou nákazou koronavirem, oznámil Vojtěch | (5:01) | video:
iDNES.tv

„Jedním z nakažených je profesor z Technické fakulty České
zemědělské univerzity. Okamžitě jsme začali mapovat jeho pohyb a
také pohyb osob, se kterými by mohl přijít do styku,“ řekla iDNES.cz
mluvčí univerzity Karla Mráčková. „Relevantní data, která bychom mohli
poskytnout veřejnosti, ještě nemáme. Co se týká dalších kroků, jsme v
úzkém kontaktu s hygienou a opatření, která nám budou doporučena,
neprodleně zavedeme,“ dodala.
„Pacient je muž, ročník 1952, který pobýval na univerzitě v Udine na
konferenci. Po návratu byl v domácí v karanténě. U jednoho z italských
kolegů byl potvrzen COVID-19, z tohoto důvodu bylo uděláno vyšetření.
To bylo pozitivní. Průběh není nikterak závažný,“ uvedl ministr Adam
Vojtěch odpoledne na tiskové konferenci.

Podle šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové byl muž s
hygieniky v kontaktu od 26. února a stýkal se pouze s manželkou.
„Obtíže se mu stupňovaly, proto byl určen, aby mu byl proveden odběr,“
řekla.
Na pražské Bulovce je hospitalizována také Američanka, která přijela z
Itálie. „Je to slečna ze Spojených států amerických, ročník 1999, která
studuje v Miláně. Jela jako turistka do Prahy, zhoršil se její stav. Byla
vyšetřena v Motole, vše proběhlo tak, jak má,“ uvedl Vojtěch s tím, že
žena následně byla převezena na Bulovku. Ministr zdravotnictví dodal,
že cestovala společně s kamarádkou z Ekvádoru. U ní byl ovšem test
negativní. „Budeme ho opakovat,“ dodal Vojtěch.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ležel muž, ročník 1976.
„Jedná se o Čecha, byl na dovolené v Itálii v Benátsku, rizikovém
regionu,“ uvedl Vojtěch s tím, že muž byl na lyžarské dovolené
společně s rodinou – manželkou a čtyřmi dětmi. Ti jsou v domácí
karanténě, zatím jsou bez příznaků.
„Cestoval autem s manželkou a čtyřmi dětmi, všichni jsou v domácí
karanténě a jsou bez příznaků, ale protože cestovali s tímto pánem, tak
riziko nákazy je výrazné a budou testováni v dohledné době,“ řekl
Vojtěch.
Podle mluvčího Krajské zdravotnické Iva Chrásteckého byl muž ve
večerních hodinách převezen na Bulovku. „Zdravotníci postupovali
podle předem daného scénáře,“ dodal Chrástecký.
„Průběh onemocnění je u všech třech pacientů mírný, subjektivně se
cítí dobře,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví na Twitteru.

Vzorky se přezkoumají v Berlíně
Provedené testy u tří osob nyní přezkoumá laboratoř v Berlíně. Ředitel
Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský řekl, že výsledky
vyšetření jsou s velkou pravděpodobností přesné.
Hlavní hygienička Eva Gottwaldová potvrdila, že v současné chvíli
probíhá epidemiologické šetření v souvislosti s nově nakaženými jak v
Praze, tak v Ústeckém kraji. Jejich součástí je mapování osob, se
kterými nakažení přišli od návratu ze zahraničí do kontaktu.
„Nyní děláme vše proto, aby riziko dalšího šíření nákazy bylo
minimální,“ uvedl Vojtěch.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-adam-vojtechkoronavirus-tiskova-konference-ministerstvozdravotnictvi.A200301_150713_domaci_lre

Adam Vojtěch (Twitter)@adamvojtechano
01.března 2020 v 17:50, příspěvek archivován: 01.března 2020 v 18:03
Chtěl bych všechny ujistit, že děláme veškerá opatření, aby bylo
zabráněno šíření. Hygienici pracují v maximálním pohotovostním
režimu. Prosím všechny občany, aby zvážili cestování do oblastí
zasažených koronavirem a pokud to není nezbytně nutné, aby do
těchto regionů nejezdili.
4 lidé to sdílejíodpovědětretweetoblíbit
Lidé by měli podle Vojtěcha zvážit cesty do rizikových regionů, pokud
nejsou nezbytné. „Riziko existuje. Pokud to není nezbytně nutné, lidé
by do severní Itálie neměli jezdit,“ uvedl. Ministr zároveň odmítl
jakékoliv kontroly na hranicích na hranicích, či jiná karanténní opatření.
„Opatření na hranicích by byla neefektivní. Technicky si to ani
nedokážu představit, vedlo by to ke kilometrovým frontám. V tuto chvíli
si nemyslím, že je na místě dělat jakékoliv hraniční kontroly,“ uvedl a
zdůraznil, že se jedná o tři individuální případy.
Premiér Andrej Babiš tak vyzval majitele hotelů a obsluhy kvůli
koronaviru k obezřetnosti. V případě podezření u turisty mají
kontaktovat hygienickou stanici. „Klíčové je, aby testy probíhaly doma
nebo třeba na hotelovém pokoji. V pondělí v 11 hodin se potkám s
vedoucími hygienických stanic a budeme řešit další postup,“ dodal
předseda vlády.
Američanka, která do Prahy přicestovala, byla podle premiéra
ubytovaná právě přes službu Airbnb a do nemocnice se dopravila
sama, čemuž by se mělo u případných pacientů zamezovat.
„Lidé by neměli panikařit a skupovat zásoby. I oblasti v karanténě v Itálii
jsou dobře zajištěné a zásobené. To samé platí s rouškami, které
potřebují především zdravotníci,“ dodal Babiš, který si nemyslí, že u
nás může nastat podobná situace jako v Itálii. „Zareagovali pozdě, což
není náš případ,“ ujistil.

Online reportáž

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-adam-vojtechkoronavirus-tiskova-konference-ministerstvozdravotnictvi.A200301_150713_domaci_lre
V pondělí by znovu měla zasednout Bezpečnostní rada státu. Babiš už
dříve uvedl, že se na schůzce bude řešit taktéž otázka Světového
poháru v biatlonu, který se má uskutečnit v Novém Městě na Moravě.
Rozhodnutí musí padnout do středečního poledne. Podle informací MF
DNES bude závod s největší pravděpodobností bez diváků.
Babiš se také chystá navrhnout zákazy letů z Milána a Benátek.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předseda vlády se vyjádřili k
aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě naposledy
v pátek. Babiš na tiskové konferenci zdůraznil, že není důvod k panice
a zásobování se potravinami a rouškami.
Do Prahy se podle Babiše měl tento víkend vrátit zhruba 20 tisíc lidí,
kterým skončí jarní prázdniny. Větší pozornost by měli svému
zdravotnímu stavu věnovat ti, kteří přijedou z regionů Lombardie,
Benátsko, Piemont a Emilia Romagna. O riziku rozšíření nového typu
koronaviru do Česka ve čtvrtek jednala také Ústřední epidemiologická
komise.
Česko má pro případy celosvětové pandemie, která ale u nového
koronaviru zatím nebyla vyhlášena, pandemický plán a postupovalo by
se také podle krizového zákona. Možné jsou podle ministra i uzavírky
celých měst jako v Itálii nebo Číně. Ministerstvo vyzvalo Správu
hmotných rezerv a státní nemocnice k navýšení zásob ochranných
prostředků, zejména respirátorů.
Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě dosud
infikovalo přes 87 500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Z nemoci
se ovšem vyléčilo přes 42 tisíc pacientů.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-adam-vojtechkoronavirus-tiskova-konference-ministerstvozdravotnictvi.A200301_150713_domaci_lre
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Vláda žádá data o turistech od
cestovních kanceláří, za minulý měsíc
bylo jen v Itálii přes 16 tisíc Čechů
10.3.2020 16.59·
Díky zvyšujícímu se počtu Čechů, kteří jsou nakaženi koronavirem, jsou
zpřísněny opatření, kterým se musí přizpůsobit primárně lidé, kteří se vrací ze
zahraničí. Aby byla vláda v obraze a mohla lépe reagovat na další vývoj, žádá
data od tuzemských cestovních kanceláří za účelem získání více informací o
Češích, kteří se pohybují v rizikových oblastech, informoval server Ihned.cz.

„Dostaneme od nich seznam lidí, kteří pobývají v zasažených lokalitách. Ministerstvo

i hygienici tak budou mít o těchto lidech přehled,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (ANO) po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu. Je však otázkou, zda
takové informace ministerstvo zdravotnictví skutečně získá. Výkonný ředitel ACKČR
Michal Veber popřel, že by s ministrem nějakou dohodu udělal. „Pořád tady platí
ochrana osobních dat klientů,“ upozornil.
Podle údajů vlády bylo ještě minulý týden v centru evropské nákazy v Itálii přes 16
tisíc českých turistů. Z údajů cestovních kanceláří i ministerstva zahraničí vyplývá, že
většina lidí se již vrátila nebo je na cestě domů. Stát by chtěl získat podrobný přehled
o jejich pohybu, stejně jako o českých turistech v jiných evropských zemích.
„Rozhodně nemáme v úmyslu předávat seznamy klientů,“ dodal Veber.
Oldřich Kužílek, expert na osobní údaje, uvádí, že stát má nárok takové údaje
požadovat. Upozornil na znění zákona, který říká, že firmy jsou „povinny sdělit
orgánům ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu
epidemiologického šetření“. Tyto informace mají podle něj menší ochranu než třeba
listovní tajemství nebo údaje o pohybu lidí.
Prostřednictvím cestovní agentury Invia jsou v uzavřených oblastech desítky Čechů,
uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková, přesný počet ale nezná. „Drtivá většina
klientů je v místě vlastní dopravou. Cestovní kanceláře řešily situaci od noci a pro
ostatní turisty posílaly náhradní autobusy,“ uvedla. Další zájezdy do středisek
Bormio, Livigno a Aprica nebudou podle Řezníčkové vypraveny a klientům budou
automaticky vráceny peníze.
Musí se ale brát v potaz skutečnost, že přibližně stejně velká část českých turistů
(cca 15 000) nevyužívá nabídek cestovních kanceláří, ale jezdí na vlastní pěst. Vláda
by tak mohla požadovat i data od mobilních operátorů, s největší pravděpodobností
ale tyto data nedostane. Tvrdí to výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních
sítí Jiří Grund. „Odporovalo by to zákonu. Jedinou součinností, kterou poskytujeme,
bylo, že do rizikových zemí posíláme informační SMS občanům,“ řekl. Ministerstvo
zdravotnictví se pak pouze dozví, kolik takových SMS šlo do jednotlivých zemí.
„Rozhodně nesdílíme informace o konkrétních lidech a kde se nacházejí,“ řekl Grund.
Jeho slova potvrzuje i Kužílek. „Neexistuje žádné zmocnění k tomu, aby operátor tyto
údaje předal státu,“ potvrdil Kužílek.
Prioritou podle Vebera je, aby se klientům cestovních kanceláří nic nestalo. Upozornil
na to, že hlavní alpská zimní střediska, kam Češi jezdí na lyžařské zájezdy, jsou
mimo uzavřené zóny. České občany v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k
návratu premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští turisté by se podle Babiše z Itálie měli
vrátit okamžitě.
Na pondělním jednání se zástupci vlády by se podle Vebera mělo jednat mimo jiné o
kompenzacích pro cestovní kanceláře za rušené zájezdy do Itálie. Pokud náhrady
dostanou, zohlední to ve storno poplatcích u zájezdů. Otázkou také je, jak to bude s
řidiči autobusů, kteří se z Itálie vracejí, řekl. Češi po návratu z Itálie od soboty musejí
do dvoutýdenní karantény, výjimka platí jen pro řidiče nákladní dopravy, zdravotní
služby a pro piloty dopravních letadel.
Newsroom TTG
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzv-varuje-pred-cestou-do-italie-lide-kvuli-viruzajezdy-nerusi/1858068
Italská vláda rozhodla o izolaci deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v
Benátsku. Místa nelze navštěvovat ani je opustit, v případě porušení pravidel hrozí
trestní stíhání a vysoké pokuty. "MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se
zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli," uvedlo
ministerstvo. Upozornilo na to, že se návštěvníci oblasti mohou v případě
nepříznivého vývoje dostat do dvoutýdenní karantény.
Lety do Itálie sice fungují standardně, ale Letiště Praha má pro brány, které jsou
využívány pro přílety z Itálie, nastaveny přísnější hygienické postupy. Prostory se
například častěji dezinfikují. Letiště je v úzkém kontaktu se zdravotnickými a
hygienickými úřady a postupuje podle jejich pokynů. Podobná opatření se týkají i
linek mezi Prahou a Jižní Korejí, kde také zaznamenali vysoký nárůst počtu
nakažených koronavirem.
České cestovní kanceláře zájezdy mimo zasažené oblasti v Itálii neruší, zimní
střediska podle nich fungují bez omezení. Jejich čeští klienti odjezdy například na
lyže většinou nemění. Častěji než v předchozích letech ale vyčkávají s rezervací
dovolené na léto. Itálie u českých turistů patří k dlouhodobě nejoblíbenějším
destinacím. Předloni byla po Chorvatsku a Slovensku třetí nejnavštěvovanější
zahraniční zemí.
Ministerstvo školství doporučilo školám, aby se řídily pokyny ministerstva zahraničí a
s žáky necestovaly na sever Itálie. Podle ministerstva školství tam často směřují
školní zájezdy či lyžařské výcviky. Úřad o tom informoval na svém webu. Lyžařských
kurzů se podle údajů MŠMT loni zúčastnilo zhruba 88.800 žáků základních škol a
53.000 středoškoláků. Kolik z nich bylo na horách v Česku a kolik v zahraničí,
statistiky úřadu neuvádí.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje situaci v Itálii za znepokojující.
Ve čtvrtek kvůli tomu v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. Vojtěch
upozornil na to, že české zákony umožňují uzavřít po případném výskytu koronaviru
města či obce podobně jako v Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda.
V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení
nakažených. Podle ministra by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké
tisíce dalších.
Rozšíření koronaviru v Itálii také obnovilo zájem Čechů o roušky a antibakteriální
gely na ruce. Zvýšený zájem o ochranné pomůcky a léky zaznamenaly české lékárny
poprvé na konci ledna, kdy se choroba ve větším rozšířila v Číně. Ústní roušky byly
na řadě míst vyprodané. Poté poptávka klesla, dnes po zprávách z Itálie ale znovu
rostla.
Obavy z šíření koronaviru byly podle analytiků důvodem oslabení pražské burzy.
Dnes zažila nejvýraznější denní propad od od referenda k brexitu v červnu 2016.

Index PX oslabil o 2,81 procenta na 1058,69 bodu. Výrazně oslabovaly i další
světové akciové trhy.
Celkový počet obětí nového koronaviru po celém světě přesáhl 2600, drtivá většina
jich je v Číně. Skokový nárůst počtu obětí a nakažených dnes ohlásily úřady vedle
Itálie a Jižní Koreje také v Íránu.
Itálie diplomacie zdraví turistika koronavirus
Autor: ČTK
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Turisté se z uzavřených italských
oblastí mohou vrátit. V zemi jsou tisíce
Čechů, jeli hlavně na hory
Aktualizováno 8. 3. 2020
Izolace platná pro 16 milionů lidí v severní Itálii se nevztahuje na turisty. Ujistili o tom
čeští ministři zahraničí a zdravotnictví. Lidé, kteří v Lombardii či dalších provinciích
uzavřených ve snaze zastavit šíření nového typu koronaviru nebydlí, mohou odjet
domů. Podle Asociace cestovních kanceláří i odhadu generálního konzulátu v Miláně
je v izolovaných oblastech několik tisíc Čechů, hlavně na horách.

Podle českého ministerstva zahraničních věcí je povolen návrat z uzavřených oblastí
domů, platí to i pro návštěvníky ze zahraničí. Turisté, kteří navštívili například Milán,
tedy v Lombardii neuváznou. Potvrdili to čeští ministři zdravotnictví Adam Vojtěch (za
ANO) a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).
„Lidé se mohou vrátit do ČR s tím, že pro ně platí režim domácí karantény, jak jsme
ho vyhlásili. Pokud se vrátí, zůstanou 14 dní doma,“ uvedl Vojtěch.
Podle Petříčka by čeští turisté měli Lombardii či další uzavřené provincie opustit co
nejrychleji. „Situace se stále vyvíjí, může tam být i další vystupňování opatření. V tuto
chvíli bych doporučil se z těchto oblastí vrátit,“ zdůraznil. Generální konzul ČR v
Miláně Jiří Kuděla ujistil, že není přerušena doprava.

Kdo si s urychleným návratem neví rady, může se obrátit na konzulát. Podle Jiřího
Kuděly tak již učinily asi tři desítky lidí. Dotazy se týkaly odjezdu z Itálie, konzulát
turistům sděluje, že se mohou vrátit ihned, nebo až v den, kdy to původně plánovali,
odkazuje ale na doporučení českých politiků si s návratem pospíšit.
Otázky na příjezd do severní Itálie generální konzul od turistů zatím nedostal,
zajímají se o to jen dopravci. „Zdá se mi, že lidé jsou dobře informovaní, jak z
českého zpravodajství, tak ze zpravodajství, které dává náš zastupitelský úřad,“
podotkl Kuděla.
Konzulát podle něj může zajistit vydání potřebných dokumentů, kdyby turistům
chyběly. „V nejhorším případě lze i zprostředkovat finanční pomoc,“ doplnil konzul.

V Itálii jsou tisíce českých turistů. Z uzavřených
oblastí se budou vracet, lyžovat se stejně nedá
Podle Asociace cestovních kanceláří ČR je nyní v Itálii několik tisíc turistů z Česka,
někteří ale mohou být v Římě nebo Florencii. Kolik jich je v uzavřených lokalitách,
není zřejmé, podle odhadu konzulátu by jich mohlo být nanejvýš dvanáct tisíc, možná
jen jednotky tisíc.
Podle mluvčího Fischer Group Jana Bezděka měla cestovní kancelář v uzavřené
oblasti v době vyhlášení plošné karantény 250 klientů. „Všechny klienty jsme během
rána informovali hromadnou SMS, kde jsme jim popsali situaci, která nastala, a
informovali je, že během dnešního dne (neděle) se mohou vrátit zpátky do ČR a že
by se měli vrátit, pokud tam nechtějí zůstat několik týdnů,“ shrnul Bezděk. Podle
delegátů cestovní kanceláře přijali turisté situaci klidně a všichni se nejspíše vrátí
domů.
Bezděk dodal, že již v sobotu, kdy se objevily první informace o hrozících výrazných
omezeních na severu Itálie, byli turisté upozorněni, že budou muset zemi opustit. „I
vzhledem k tomu, že lyžařská střediska nebudou fungovat, tak dovolenou, za kterou
tam jeli, čerpat nemohou,“ podotkl.
Lidé, kteří mají koupené zájezdy do uzavřené oblasti, dostanou tedy zpět peníze,
které zaplatili. Kompenzaci by měli dostat i ti, kdo do Itálie již dorazili, ale musí se
vrátit.
Karanténa se týká celé Lombardie a dále provincií Modena, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-CuisoOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky.
Kdo by nechtěl cestovat na zájezd do jiných částí Itálie, ale od cestovních kanceláří
nejspíše nic nedostane. Výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber
uvedl, že pokud v konkrétní oblasti nejsou omezení od místních úřadů, nemají
cestovní kanceláře důvod neúčtovat storno poplatky. Objednané služby by totiž
musely zaplatit ze svého.

https://www.e15.cz/domaci/bezpecnostni-rada-kvuli-koronaviru-nedoporucuje-cestyna-sever-italie-v-karantene-je-tricitka-cechu-1367090
vaj, var, ČTK, duk 25. února 2020 • 19:44 Koronavirus se přibližuje Česku. Zatím se mluvilo
jen o nákazách v Číně nebo Jižní Koreji, sporadicky i jinde. Nyní se ale potvrzují případy
nakažení v Lombardii, Rakousku, Švýcarsku, Chorvatsku a v Katalánsku. Na Kanárských
ostrovech musela zůstat šestice Čechů v hotelové karanténě kvůli potvrzené nákaze u dalšího
hosta. V karanténě v Česku skončilo dvacet lidí v jižních Čechách a jedenáct českých
studentů, kteří přiletěli z Íránu. Koronavirus v Česku zatím není, ale existuje riziko, že by se
mohl objevit. Nemocnice jsou na jeho výskyt připraveny, uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (ANO). Kvůli situaci se v úterý večer sešla také Bezpečnostní rada státu, která
nedoporučuje občanům České republiky cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko.
Lidé by také měli zvážit, zda nyní vůbec jezdit kamkoli do ciziny, řekl premiér Andrej Babiš
(ANO). Jihočeští hygienici nařídili preventivní domácí karanténu pro dvě desítky lidí, kteří se
vrátili z oblastí, v nichž se objevila nákaza. Jsou mezi nimi i turisté, kteří přijeli z Itálie. U
nikoho na jihu Čech se ale podezření na nemoc neobjevilo. Lidé v karanténě by neměli
opouštět domovy, uvedla českobudějovická hygienická stanice. Zdůraznila, že číselný údaj
preventivních karantén je za celý únor. Testům na nový typ koronaviru se podrobilo také
jednáct českých studentů vysokých škol, kteří přiletěli z Íránu. U šesti z nich už testy nákazu
vyloučily, dalších pět na výsledky čeká, oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). „Jde o algoritmus od ministerstva zdravotnictví. Každý člověk, který se
vrátí ze zasažených oblastí, by se měl nahlásit,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice v
Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová. Šest Čechů v ostrovní karanténě V hotelu na
kanárském ostrově Tenerife, kde španělské úřady kvůli potvrzené nákaze u jednoho z hostů
nařídily karanténu, je šest českých turistů včetně jednoho dítěte. Pět z nich odletělo na ostrov
v pondělí a mělo se vrátit 6. března. Jedna turistka tam odcestovala už dříve. Zda se budou v
plánovaném termínu moci vrátit, není jasné. „S Čechy, kteří byli izolování v hotelu na ostrově
Tenerife, jsme v kontaktu,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. „Důvodem
uzavření budovy byla nákaza jednoho z klientů hotelu, je to tudíž preventivní opatření. O
dalším postupu rozhodne tamní zdravotnická rada,“ doplnila.
Více na https://www.e15.cz/domaci/bezpecnostni-rada-kvuli-koronaviru-nedoporucuje-cestyna-sever-italie-v-karantene-je-tricitka-cechu-1367090
Na pražském letišti v úterý ráno zajistili také jedenáct Čechů, kteří přicestovali z Íránu, kde je
zvýšený výskyt koronaviru. Nyní je čeká preventivní vyšetření v Nemocnici Na Bulovce.
Příznaky nemoci žádný z nich nevykazoval. Jsou to studenti vysokých škol v Plzni, Olomouci
a v Českých Budějovicích. Pražské letiště vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. Platí v
nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s
příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. Dezinfikovat se budou
autobusy, které budou cestující z Itálie přivážet k branám. Také letiště v Brně od středy přijme
speciální opatření. Pro cestující s možnými potížemi bude k dispozici lékař, zaměstnanci
letiště dostanou ochranné pomůcky. Záchranná služba bude mít připravený speciální tým. Na
Tenerife je šest Čechů v karanténě kvůli koronaviru Zahraniční Na Tenerife je šest Čechů v
karanténě kvůli koronaviru Také čeští autobusoví dopravci, kteří nabízejí pravidelné spoje do
Itálie, zavádějí kvůli šíření koronaviru preventivní opatření. Posádky jsou například vybaveny
větším množstvím dezinfekčních prostředků, zvyšují také informovanost pracovníků i
cestujících o situaci. Spoje zatím neruší. Koronavirus a čeští podnikatelé Zatím se zdá, že
koronavirus má největší vliv na byznys českých podnikatelů. Problém mají například výrobci

důlní techniky, kteří připravují spuštění výrobní linky právě v Číně. Koronavirus ovlivnil i
byznys české firmy, která připravuje pro Čínu dodávku radarů pro civilní letectví. Ženevský
autosalon a opatření proti koronaviru >>> České obchody již pociťují opačný problém.
Dodavatelské řetězce začínají hlásit krácení dodávek například televizorů. Jeden z českých
výrobců kol má zase problém s dodavatelskou sítí součástek. E-shopy už byly varovány, že
jejich dodavatelé byli nuceni omezit výrobu. Lidé by raději měli počítat se sníženou
dostupností některého zboží.
Více na https://www.e15.cz/domaci/bezpecnostni-rada-kvuli-koronaviru-nedoporucuje-cestyna-sever-italie-v-karantene-je-tricitka-cechu-1367090
Šíření koronaviru v Itálii připraví Prahu o tisíce italských školáků, kteří do hlavního města
přijíždějí na vzdělávací zájezdy. Prahu podle ředitele zahraničního zastoupení agentury
CzechTourism v Itálii Luboše Rosenberga každoročně v únoru a březnu navštíví na čtyřicet
tisíc školáků z celé Itálie. Kvůli nákaze zájezdy ale italská vláda od 23. února pozastavila.
Italové se v počtu příjezdů do Česka řadí mezi ostatními národnostmi na osmou příčku, loni
jich podle údajů Českého statistického úřadu v hromadných ubytovacích zařízeních
přenocovalo bezmála 410 tisíc. Nákaza už je hlášena ze dvanácti evropských zemí. V Itálii
zemřeli další čtyři nakažení lidé, počet obětí tak stoupl na dvanáct. Informoval o tom deník
Corriere della Sera s odvoláním na šéfa civilní obrany. Ten také oznámil, že nakažených je v
Itálii 322, většina na severu země.
Více na https://www.e15.cz/domaci/bezpecnostni-rada-kvuli-koronaviru-nedoporucuje-cestyna-sever-italie-v-karantene-je-tricitka-cechu-1367090
První případ koronaviru v zemi potvrdilo také Rumunsko. Nakažený se měl před třemi týdny
vrátit právě z Itálie, uvedla rumunská televize. Rumunské úřady posléze zprávu dementovaly.
Podle agentury Reuters byly zatím v zemi všechny výsledky testů negativní. Obdobně Itálie
souvisí s první nákazou ve Švýcarsku. Podle šéfa tamního Spolkového úřadu pro zdraví
Pascala Struplera je nemocným sedmdesátiletý muž z nejjižnějšího kantonu Ticino. Nakazil
se zřejmě 15. února v Milánu. Oběti koronaviru oznámil v úterý také Írán, kde zemřeli tři lidé.
V zemi tak od minulého týdne zemřelo šestnáct lidí a úřady potvrdily 95 případů nákazy. Je to
ale oficiální údaj, neoficiální zdroje hovoří až o pěti desítkách obětí. Primářka Roháčová:
koronavirus a možné šíření kanalizací >>> Vykoupené roušky Ochranné pomůcky se Češi
houfně vydali nakupovat už před měsícem. Na řadě prodejních míst byly vyprodány. A to
přes to, že klasické ústní roušky před nákazou nechrání. Jsou však určeny nemocným, aby
nemoc nešířili. „Jako ochranu je třeba zvolit respirátory proti virům, které jsou založené na
bázi filtru a brání průniku mikroorganismů zvenku dovnitř,“ uvedla už dříve odborná
konzultantka sítě lékáren Benu Ivana Lánová. Podle posledních zpráv byly v únoru roušky v
Česku postupně doskladněny. Ministr zdravotnictví ale dnes požádal Správu státních
hmotných rezerv, aby nakoupila desetitisíce roušek za desítky milionů korun. Správa čeká na
specifikaci a technické upřesnění od ministerstva, které by měla získat do několika dnů. Poté
co nejrychleji vypíše veřejnou zakázku, řekl předseda správy Pavel Švagr. Koronavirus v
Rakousku V souvislosti s výskytem koronaviru v okolí Benátek a Lombardii se Rakušané
rozhodli o víkendu dočasně přerušit vlakové spojení s Itálií. Zastavena tak byla osobní
železniční doprava přes Brennerský průsmyk. K tomuto opatření vedlo podezření na nákazu u
dvou cestujících ve vlaku z Benátek do Michova. Rakousko dokonce zvažuje zavedení
hraničních kontrol na hranicích s Itálií. Na vznik případné pandemie se snaží intenzivně
připravit i vedení Evropské unie. „Pracujeme na různých scénářích, jako je například
koordinované pozastavení fungování Schengenu,“ uvedl eurokomisař pro řešení krizí Janez

Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá. V
některých severoitalských městech, například v Miláně, se už lidé začali zásobovat
potravinami. V některých supermarketech vykoupili nabídku trvanlivých potravin. Lombaride
zavírá školy, ruší společenské akce a sportovní utkání.
Více na https://www.e15.cz/domaci/bezpecnostni-rada-kvuli-koronaviru-nedoporucuje-cestyna-sever-italie-v-karantene-je-tricitka-cechu-1367090
…………………………………………………………………………………………………
https://radiozurnal.rozhlas.cz/karantena-je-jedine-opatreni-ktere-muzeme-protikoronaviru-aplikovat-rika-8153037

Karanténa je jediné opatření, které
můžeme proti koronaviru aplikovat, říká
epidemiolog Prymula
24. únor 2020
Dvacet minut Radiožurnálu
Před dvěma týdny Roman Prymula v rozhovoru na Radiožurnálu řekl, že epidemie
koronaviru je nebývale klidná. To už podle něj dnes neplatí.
„Během víkendu přišlo několik poměrně znepokojivých zpráv. Jednak je to otázka
Íránu, kde je vysoký počet mrtvých. To znamená, že tam probíhá epidemie a není
úplně dobře monitorována. Další záležitost je epidemické šíření v Koreji, kde během
asi 6 až 7 dní máme z 35 případů více než 800,“ varuje náměstek ministra
zdravotnictví.
Onemocnění se může v evropských podmínkách šířit rychleji, než bychom očekávali.
Roman Prymula
Největší význam má pro nás ale rozšíření infekce v Itálii, odkud může být toto
onemocnění snadno zavlečeno i na naše území. „Je tam velký počet českých turistů,
kteří se v rámci jarních prázdnin oddávají zimním radovánkám,“ upozorňuje Prymula.

Řešením je pouze izolace
Podle posledních informací, které se neustále aktualizují, je v Itálii nakažených přes
200 osob. „To jsou určitě závažné informace, i ta úmrtnost je poměrně vysoká, byť to
jsou skutečně osoby ve věku 80 a více let,“ dodává.

Čtěte také

Nikdy v historii jsme nebyli tak zranitelní, říká infektolog Ladislav
Machala o koronaviru
„Zejména v Lombardii, kde je případů poměrně mnoho, došlo už ke karantenizaci
celkem 11 měst se zhruba 50 tisíci obyvateli. A karanténa je tam poměrně přísná.
Těm, kteří by ji opustili hrozí až tříměsíční vězení,“ hodnotí opatření proti nemoci
covid-19 Roman Prymula.
„Izolací jsme schopni omezit šíření viru a v podstatě je to i jediná možnost. Nemáme
ani léčbu, ani jinou účinnou prevenci a na úrovni individuální ochrany už opatření v
těchto počtech selhávají.“

Lyžování v Itálii raději obětujte
Mnoho českých turistů se právě teď chystá do lyžařských středisek v severní Itálii.
Roman Prymula souhlasí s doporučením ministerstva zahraničí, že by měli svoji
cestu zvážit.

Čtěte také

Co tě nezabije, to tě posílí. Boj s epidemií nového koronaviru otevírá
cestu ke vzniku ‚Číny 2.0‘
„Nejde jen o to, že se tam můžou dostat do kontaktu s osobou, která bude toto
onemocnění šířit, ale je třeba si také uvědomit, že Itálie může sáhnout k uzávěře
dalších lokalit, a mohlo by se stát, že ti lidé ji nebudou moci třeba 14 dní opustit.“
Rozeznat v období chřipkové epidemie, zda přičítat onemocnění na vrub běžné
chřipky, nebo už koronaviru podle Prymuly prakticky nejde. Ze stejného důvodu se
také nejspíš nákaza na Apeninský poloostrov dostala.
autoři: Marie Bastlová, Vojtěch Laštůvka|zdroj: Český rozhlas
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Není teď důvod nejezdit lyžovat do
Itálie, říká konzul v Miláně Michal
Bucháček
26.2.2020




Čeští turisté se podle českého konzula Michala Bucháčka nemusí obávat, že by se
o ně italští zdravotníci nedokázali postarat.

Kliknutím zvětšíte








25 fotografií v galerii ›

Italské Alpy. | Foto: Shutterstock
Online reportáž
Aktualizuj

Koronavirus
12.04 12:19
Družicové snímky z Číny, kde v únoru klesly kvůli stojícímu průmyslu exhalace a jež
obletěly svět, už mají svou analogii i nad Evropou, Česko nevyjímaje. Podívejte se
na studii Českého hydrometeorologického ústavu - ZDE. Bílá čára na mapách je
posuvná myší - zobrazuje stejné období v roce 2019 a v roce 2020 (13. 3.-8. 4.).
12.04 12:18
Dnes, více než kdy jindy, jsou zvířata vzácným zdrojem potěšení pro tělo
i ducha. Mezi četnými sympatickými obrázky a fotografiemi, které se nyní objevují na
internetu, jsou i "nabídky" zvířat, která si lze vypůjčit na procházku v časech
karantény. Je to žertovný způsob, který však ukazuje sociální funkci domácích
mazlíčků v této pro všechny těžké době, napsal italský deník La Repubblica.
12.04 12:07
V projevu k Velikonocům prezident Zeman vyzval k solidaritě a
sounáležitosti. Společnost podle něj není mrtvá, ale zraněná. Lékem má být láska.
12.04 11:59
Prezident Miloš Zeman hovořil o nedávné schůzce svých poradců u jednoho
stolu s pohoštěním jako o poradě, jakých jsou stovky či tisíce. Ohradil se proti
kritickým reakcím.
Celá on-line reportáž ZDE
Je důvod rušit lyžařské pobyty v italských Alpách?
Je třeba sledovat aktuální situaci. Ta k tomu v lyžařských střediscích v severní Itálii
v této chvíli důvody nedává.

Koronavirus je tikající bomba. Nakažení nemusí vědět, že jej mají, říká
Prymula
Přečíst článek ›
Obrací se na vás v těchto dnech hodně Čechů s dotazy? Co jim říkáte?
Dotazů je mnoho, desítky a desítky a stále přibývají. Naše odpověď je stejná, jakou
jsem vám řekl již v úvodu. Nemůžeme samozřejmě vyloučit výskyt jednotlivých
případů koronaviru v příštích dnech či týdnech i v lyžařských střediscích, ale
v současnosti tomu tak není a v italských horách nejsou nyní uplatňována žádná
restriktivní opatření, která jsou uplatňována v Lombardii, v Benátsku.
Kde tedy jsou v Itálii ohniska nákazy?
Ta ohniska jsou v Itálii dvě. Hlavní je v Lombardii, šedesát kilometrů na jih od Milána,
tam jsou nyní tři čtvrtiny případů nákazy v zemi, tedy asi dvě stě nakažených. Druhé
centrum je ve vedlejším regionu v Benátsku, kde jsou ale ty počty mnohem nižší,
kolem třiceti případů.

Je tu panika v přímém přenosu, říká k hysterii Italka z uzavřené části
Lombardie
Přečíst článek ›
Ta místa, kde se koronavirus vyskytl, jsou v izolaci a prakticky odříznuta od okolního
světa. Všechna ostatní místa v severní Itálii jsou normálně přístupná, bez nějakých
restriktivních opatření.

Na druhou stranu i ve velkých městech, jako je Milán, kde jste na konzulátu,
byla opatření proti šíření koronaviru přijata. Jak vypadají?
Život v Miláně běží normálně. Lidé v Miláně dál chodí na kávu, do restaurací nebo na
procházky i na korzo ve středu města. Jsou otevřeny obchody, fungují služby a jezdí
městská doprava. Byla ale přijata preventivní opatření, kdy byly uzavřeny školy a
univerzity. Spousta rodičů se proto musí postarat o ratolesti, což je jediná větší
změna v životě města.

A milánská La Scala hraje?
Té se preventivní opatření týkají také, tam je program na příští dny zrušen, uzavřen
je i milánský dóm, odložena byla sportovní utkání, což se dotklo i nejvyšší italské
fotbalové soutěže. Ale znovu je třeba zopakovat, že všechno to jsou opatření
preventivního charakteru.

Koronavirus uvěznil Čechy na Tenerife. Nesou to statečně, uvedla
delegátka
Přečíst článek ›
Co má člověk dělat, když se dostane v Itálii do karantény? Můžete mu pomoci?
Určitě by se nám měl ozvat. Můžeme pomoci například v komunikaci s italskými
úřady nebo s předáním zprávy příbuzným. Ale na druhé straně je třeba řídit se
příkazy úřadů v místě. V krajním případě by byla samozřejmě možná i hromadná
evakuace.

Pandemie koronaviru může zkomplikovat dodávky léků do Česka.
Vyrábějí se v Číně
Přečíst článek ›
Italské zdravotnictví a případná péče je ale minimálně srovnatelná s tou
českou?
Určitě ano, italské zdravotnictví má evropskou úroveň minimálně srovnatelnou
s úrovní českého.
Zdroj: https://breclavsky.denik.cz/zpravy-ze-sveta/lyzovat-do-italie-konzul-milanmichal-buchacek-20200225.html

