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Doporučené opatření k onemocnění Covid 19
Hygienická stanice hlavního města Prahy na základě šíření infekčního onemocnění Covid 19 doporučuje,
aby školy na území hlavního města Prahy využily možnosti stanovit žákům volno
na dny 25. 10. a 26. 10. 2021. To znamená k plánovanému volnu 27. 10. až 29. 10. 2021 přidat ještě
další 2 dny.
Stávající epidemiologická situace v nemocnosti dětí se nevyvíjí příznivě. Nemocnost dětí neustále
stoupá. Zatímco na začátku školního roky byly hlášeny záchyty ve školách u jednotek dětí, zhruba
od 36. kalendářního týdnu nemocnost stále stoupá, a nemocných je nyní hlášeno více než 200 žáků a
pedagogů za týden. K datu 19. 10. 2021 byla hlášena nejvyšší nemocnost ve skupině školních dětí
u dětí 12 – 15 let, a to 379,0/100 000 obyvatel. Podstatné však je, že oproti předchozímu 7 dennímu
období nemocnost stoupla o 136 %. Téměř shodná je nemocnost i ve věkové skupině 6 – 11 letých dětí,
kde byla evidována nemocnost 352,0/100 000 obyvatel. Průměr za celou ČR se pohybuje mezi
318,7/100 000 u dětí 12-15 letých, resp. 265,70/100 000 obyvatel u dětí ve věku 6 – 11 let.
Navrhované opatření doporučuji doplnit testováním dětí po návratu do školy dne 1. 11. 2021.
Lze předpokládat, že realizací tohoto opatření dojde k výraznému snížení počtu onemocnění u dětí a
následně i u dospělých, dojde tím ke snížení, které následně omezí stoupající počty hlášených
pozitivních záchytů.
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