
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V  ÚSTÍ NAD LABEM  

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110,  e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n 

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510 
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310 

ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710 ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21.7.2022 

Č. j. odesílatele:  

Č. j.:  

Sp. značka: KHSUL 33972/2022                                                                              

Vyřizuje:  MUDr. Olga Štorkánová 

Telefon: +420 477 755 160 

E-mail: olga.storkanova©khsusti.cz 

Počet listů/příloh: 1 

 

 
Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Ústeckém kraji k používání 

ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

 

aktuální vývoj epidemie onemocnění covid-19 v celé republice i dalších evropských státech není 

příznivý. Je stále více znatelné zrychlení tempa šíření epidemie vedoucí k nárůstu počtu případů 

onemocnění. Nadále pokračuje komunitní přenos v populaci. Nárůst počtu onemocnění je z velké části 

ovlivněn vznikem nových subvariant varianty omikron. 

 

Současná strategie boje proti onemocnění covid-19 v ČR není založena na plošných restriktivních 

opatřeních, vzhledem k výše uvedenému však Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem 

v Ústí nad Labem, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, podle zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

doporučuje všem poskytovatelům zdravotní lůžkové i ambulantní péče a poskytovatelům sociálních 

služeb na území Ústeckého kraje zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u 

ambulantních pacientů a dále u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.  

 

Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační 

účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k 

tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, včetně nosu.   

 

Předem Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci v rámci daného doporučení.  

 

S pozdravem 

 

 

       MUDr. Lenka Šimůnková 

        ředitelka Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

                                                       se sídlem v Ústí nad Labem 

           (dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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