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V Olomouci dne  29.12.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 8.12.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

následujících informací týkajících se Domova pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 

Tovačov (dále jen „Domov pro seniory“):  

„- Kolik pozitivně testovaných SARS-COoV-2 zaměstnanců bylo k poslednímu dni ukončení   

nařízení ministerstva zdravotnictví (12/2020) 

   - Kolik pozitivně testovaných SARS-COoV-2 klientů bylo k poslednímu dni ukončení 

nařízení ministerstva zdravotnictví  (12/2020) 

   - Zda test, který v domově byl použit má všechny náležitosti z pohledu hygienického 

   - Pro koho je test určený, - příznakový – bezpříznakový člověk“ 

 

Dne 21.12.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

1) V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-

4/MIN/KAN ze dne 3. 11. 2020 preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech zaměstnanců Domova pro 

seniory, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb nebylo dosud 

ukončeno. Stále se testuje dle výše uvedeného mimořádného opatření, které pozbývá platnosti 

dnem skončení nouzového stavu. 

  

2) Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 

screeningových POC antigenních testů u klientů sociálních služeb v Domově pro seniory 

prováděné dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-

3/MIN/KAN ze dne 3. 11. 2020 s frekvencí jedenkrát za 5 dní, bylo ukončeno ke dni 4. 12. 

2020. K tomuto dni bylo pozitivně testováno na přítomnost shora uvedeného antigenu viru 

celkem 12 klientů Domova pro seniory. 

 

3) Informaci, zda test, který byl v Domově pro seniory použit, má všechny náležitosti 

z pohledu hygienického, nemá KHS k dispozici. Tyto údaje spravuje Státní úřad pro kontrolu 

léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „SÚKL“). 

 

4) Test je určen pro preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-

2   jak u příznakových, tak u bezpříznakových osob. 

 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


