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Jihomorav§kém kraji

Brno22 srpna 2016
Vážená paní ředitelka, vážený pane řediteli,

v PrŮběhu lelniclr měsícůrok! 2016 došlo v Jihomoravském kláJa k epidemickému vý§kytu
infekčni žlouterky (virové hepatitidy typu A) Nejvice připadů je v současnédobě v městě nrne á
1eno
nejbliŽŠim okoli, u osob ve věkové skupině 20-44 let, Naedory veškerým dosud naiizeným opatienim

nelze zcela vyloučit dalšíšiřeni nákazy, včetně možn§sti šiření v kolektivu děti př;dškolniho
školniho věku.

a

Na Prahu Školniho roku 2016/2017 siVás proto dovo|uji požádet o spoluprácive vécivčasné
Prevence Šlřeni této nákazy. Prosím, abysle informovali všechcy Vaša pracóvníky, všechny žáky a
studentY a jejich zákonné .á§tupce o základních zásadách prevence §renosu iníáieni zíouŮnky á o
nutnosti,iejich dodržovárrí

Zásadni Prevencí přenesu iaíekčnižloatenky je důsledné dodžováni hygierry rukou,
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myti rukou teplou vodou a mýdlern

tj.:

.
.
.

po každóm použiti§rC
před každau koneumaci jídIa
p§ návralu z venkovniho prostředi, po použiti veřejnó dcpravy apod.
zce|a nevhodné je pití z jedné lahve (tj zejmána otirání hrdla lahve rukou}, společné
;kusováni svačin, sdíleni cigaret
Pro PříPad, kdy si ne|ze ruce řádně umýt, být vybaven pohotovostnim balenim dezinfekčniho
gelu na ruce nebo jednorázovými dezinfekčni ubrousky
vhodným preven|ivnim opatřenim je oěkováni proti hepalitidě typu A, které se provádl na
žádost, za úhradu (prcvádí praktický lékař, očkovaci centra}

Pfeventivní očkování proti hepatitidě typu A naléhavě doporučujeme všem učňůma
studentŮm v potravinářskýc}r oborech {pokud jsou očkováni, pak v případě kontaktu s
nákazou jsou chráněni a nemusí být vyloučeni z prcvozu}

V

ldy by došlo k výskytu onemocněni ve Vaši škole, Vás budeme neprod|eně
zavedení dalšich specifickýci píotiepidemických opatřeni (doba tfváni

Přídadě.

kontaktovat,

k

plotiepidemických opatřenije v takovém případě 50 dnů)

. - VáŽená pan1 ieditelko, vážený pane iediteli, vétim, že se našim společným ůs]lim podaii
za}ránit šiřeni nákazy ve škalních kolektivech, Předem Vám děkuji za Vaši spolupiacl, v§tíicnost a
pďchopení a přejt úspěšný školnírok2O16l2Q17
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ředitelka proliepiderhického odboru

Krqská nyglenická stanice Jihomoravskáho

mru*xil§lťff§§{Ehrnrumx
Rgzesláno el. poštou
Na védomi,

.§homor*wk*}r§ kťale §€ *ťdler* v Brně
Jořábkwa 4, §*? t}* §rn*

Kíajský úřad Jihomoravského kraje .- odbor ško|§lva
Magi§trál měsla Brna - ú§§l< ško'§lvi a ptorcdinné poliliky, odbor zdravi
Pqvěřené obce v Jihomoíavském kraji * odbor školstvi
Klinika dět§kých infekčnich nemoci Fakultni nemocnice 8rno
Mini§ter§tvc zdravotniclvi ČR - ovz
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