Epidemiologické šetření na pracovišti v případě pozitivně testovaného pracovníka –
úvod do problematiky.
Po provedení odběru laboratoř nahlásí pozitivní výsledek místně příslušné KHS, KHS zahájí
šetření s pozitivní osobou, vyhledává kontakty v rodině, v okolí nemocného, v práci.
1) Po nahlášení pozitivního výsledku testu na SARS- Covid -2 epidemiolog provádí
telefonické šetření s pozitivním pracovníkem.
2) V rámci šetření KHS získává kontakt na nadřízeného, který potvrzuje
přítomnost/nepřítomnost v zaměstnání, informuje vedení, předá kontakty na vedení
společnosti.
3) Na základě zjištění epidemiolog předkládá vedení závodu opatření, které vedou
k snížení rizika šíření viru na pracovišti

Při stanovení opatření se vychází z těchto údajů:
1) Časový údaj- inkubační doba onemocnění (2-14 dní) a pobyt/pohyb osoby na
pracovišti: 2 dny před prvními příznaky, 7 dní s pozitivním výsledkem testu, je-li
bezpříznakový pozitivně testovaný
2) Délka pobytu osoby na pracovišti s klinickými příznaky, kdy s delším pobytem
dochází významnějšímu šíření kapénkové infekce
3) Místo: společný pobyt více jak 15minut v jednom prostoru a méně než 1,5 m odstup
od další osoby v nechráněném prostředí, opakované společné pobyty ( kanceláře,
sprchy, jídelna, pracovní úsek)
4) Počet pozitivně testovaných: 1 a více spolupracovníků pozitivně testovaných na
pracovišti,
5) Testování jednoho úseku, rozšířené testování dle zachycené pozitivity pracovníků a
postupné vyřazování pracovníků karanténou.
Testování se provádí v testovacích centrech ( NPK, a.s, - Pardubická nemocnice,
Litomyšlská nemocnice, Medila Pardubice).
Při více než 20 osob lze objednat mobilní jednotku AČR na pracoviště, nutné schválení
CŘT.

Karanténní opatření 14 dní od posledního kontaktu a je ukončeno testováním

Vzhledem k velké variabilitě pracovišť nelze jednotně nastavit přesný postup,
proto navržený postup bude v konkrétních případech modifikován dle potřeby.

Obecný postup pro zajišťování karanténních opatření při výskytu COVID 19 na
pracovišti – KHS vychází z následujících informací získaných od nemocného, přímého
nadřízeného, vedení pracoviště.

Nemocný (již izolován a předává informace KHS při epidemiologickém šetření):
1. poslední návštěva pracoviště
2. kde pracuje - pozice na pracovišti – kontakt s dalšími zaměstnanci na pracovišti/mimo
pracoviště v předchorobí
3. pokud zná, poskytuje kontakt na přímého nadřízeného / vedení pracoviště

Rizikové kontakty (typuje KHS ve spolupráci se zaměstnavatelem):
Proces typování rizikových kontaktů na pracovišti:
1. Časový rámec (tj. období, ve kterém KHS řeší osoby v kontaktu s nemocným):
•

Pokud má nemocný příznaky: v rozsahu mínus 2 dny od prvních příznaků do doby
než byl na pracovišti naposledy
• Pokud nemá nemocný příznaky: v rozsahu mínus 7 dní ode dne zjištěné pozitivity
(odběru) do doby než byl na pracovišti naposledy
Dle směnnosti provozu
Opakovaný kontakt (např. kolega v kanceláři, v šatně, jídelně,…..) nebo jednorázový
kontakt (déle než 15 min) nebo jízda autem
2. Prostorový rozsah:
Osoby v kontaktu – obecně na vzdálenost méně než 1,5 m
•
•
•
•

typ pracoviště (kancelář, hala, venkovní prostory, auto)
typ práce – stacionární, na různých stanovištích
Fyzicky náročná, lehká
jízda na pracoviště autem/ firemním busem/ hromadnou dopravou
společně užívané prostory (šatny, sprchy, jídelna)

3. Další specifika
• Používání společných ochranných pomůcek (např. svářečské kukly, ..)
Riziková pracoviště z epidemiologického hlediska včetně nutnosti zajištění fungování
pracoviště po dobu karantény zaměstnanců
Zdravotnická zařízení (lůžkové/ ambulantní zařízení/ domácí péče)

Zařízení sociálních služeb (pobytové/ domácí péče)
Vybraná školská zařízení typu dětský domov

Opatření:

Rychlá identifikace rizikových kontaktů a jejich vyšetření.
Pro tyto účely je nutné KHS sdělit údaje k osobám v rizikovém kontaktu - minimálně
v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a aktuálně platný telefonický kontakt. Ideálně + datum
narození nebo rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, praktického lékaře.

Osoby v rizikovém kontaktu zůstávají z nařízení KHS v tzv. karanténě po dobu 14 dní od
posledního kontaktu s nemocným. Osoby v rizikovém kontaktu jsou podrobeny kontrolním
vyšetřením dle aktuálního platného algoritmu MZČR (t.č. - odběr z nasofaryngu 1. -5. den po
kontaktu s nemocným a po ukončení karantény - tj. po 14. dni od posledního kontaktu
s nemocným)

Dezinfekce pracoviště – má význam při vyšším počtu nemocných na pracovišti nebo včasného
identifikování nemocného v řádu hodin až dní (virucidním prostředkem - plošná dezinfekce
pracoviště, společných prostor – sanitární zařízení (šatna, WC, sprcha, denní místnost, jídelna
apod.).

Dle rozsahu „postižení pracoviště“ – uzavření části pracoviště nebo pracoviště po dobu
karanténních opatření.
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