
Pokyny pro praktické lékaře k mimořádnému opatření MZ ve věci karantény pro osoby 
vracející se z Itálie 
 
Text mimořádného opatření: 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 
odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně 
příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého 
byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím 
onemocnění COVID-19. 
 
Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly 
v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem 
SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly potřebnou 
součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě. 
 
Doplňující komentář: 
 
Na základě tohoto mimořádného opatření je krajská hygienická stanice oprávněna využít 
možnosti, že poté, co zjistí, že nějaká osoba byla v kontaktu s pacientem, u kterého byla 
laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, sama nerozhodne o karanténě, ale 
předá tuto informaci registrujícímu praktickému lékaři daného člověka, v případě osoby, která 
nemá svého registrujícího praktického lékaře, pak předá tuto informaci zvolenému 
praktickému lékaři. 
 
Praktický lékař návazně rozhodne o karanténě pacienta a postupuje shodně, jak bylo uvedeno 
v pokynech k mimořádnému opatření z pátku 6.3.2020 vztahujícího se na osoby vracející se 
z Itálie. 
 
Shodně se předpokládá, že veškerá komunikace bude probíhat na dálku. Praktický lékař 
potvrdí pacientovi karanténu formou eNeschopenky, pokud pacient eNeschopenku neodmítne 
(odmítnutí neschopenky není odmítnutí karantény). 
 
V případě, že pacient nereaguje, neposkytuje součinnost apod., měl by praktický lékař tuto 
skutečnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta a upozornit na tuto 
skutečnost krajskou hygienickou stanici. 
 
V případě dětí, kdy u rodičů není důvod k rozhodnutí o karanténě, bude ve vztahu k rodiči, 
bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče. 
 
Bude-li rodič preferovat ošetřování, místo neschopenky, mělo by mu být vyhověno. Jsou-li 
splněny podmínky pro obě varianty (tedy karanténa u rodiče i dítěte), je to v souladu s právem, 
i kdyby to u každého z rodičů téhož dítěte bylo odlišně. 
 
K předání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování nebo péče dojde dle dohody lékaře 
s rodičem, např. i po ukončení karantény. 
 
Krajská hygienická stanice bude informovat všechny praktické lékaře (VPL i PLDD), u jejichž 
pacienta je třeba rozhodnout o karanténě. 


