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•

Tento dokument představuje aktualizovanou verzi
prozatímních pokynů vydaných pod názvem „Krizová
připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na
COVID-19“ dne 22. března 2020, k jeho poslední
aktualizaci došlo
24. června 2020 Tato verze poskytuje další podkategorie
scénářů přenosu v rámci kategorie komunitního přenosu; a
aktualizované pokyny pro trasování kontaktů, laboratorní
testování, prevenci a kontrolu infekcí, veřejné zdraví a
sociální opatření a zdravotní služby. Byl také aktualizován
kompletní seznam technických pokynů WHO dostupných
pro COVID-19.

Základní informace
Během posledních devíti měsíců se vědecké poznatky o
SARS-CoV-2 (virus, který způsobuje COVID-19), o tom,
jak se šíří, a o dopadech pandemie COVID-19 na veřejné
zdraví nadále vyvíjely. Mnoho zemí nadále prokazuje, že
přenos SARS-CoV-2 lze ovládat. Tyto kroky zachraňovaly
životy a poskytly zemím více času na zdokonalení systémů
reakce na mimořádné události; zvýšení kapacity pro
odhalování a péči o pacienty; zajištění toho, aby nemocnice
měly potřebný personál, zásoby, strukturu a systém; a
rozvoj lékařských zákroků na záchranu života a preventivní
opatření.
Tento dokument popisuje kritickou připravenost a okamžité
jednání, které jsou nezbytné v závislosti na scénáři přenosu
SARS-CoV-2. Pokud je to možné,
měl by být
scénář přenosu hodnocen na nejnižší správní úrovni (např.
provincie, stát, okres, obec) v každé zemi.
Země by měly i nadále přijímat veškerá nezbytná opatření
pro zpomalení dalšího šíření, aby se zabránilo zahlcení
zdravotnických systémů a rozšiřování nákazy mezi staršími
osobami a osobami s komorbiditou, u nichž je vyšší riziko
vážných následků, včetně smrti.
Hlavním cílem strategické připravenosti a
plánu reakce
na COVID-19
nadále zpomaluje přenos SARS-CoV-2 a
předchází souvisejícímu onemocnění a smrti. Globální
strategické cíle jsou:
•

Mobilizovat všechna odvětví a komunity tak, aby
všechny vládní sektory a společnost převzaly
odpovědnost a podílely se na reakci a prevenci
případů prostřednictvím hygieny rukou, etikety
dýchání a dodržování fyzické vzdálenosti na
individuální úrovni.

•

•

Kontrolovat sporadické případy a klastry a zabránit
komunitnímu přenosu rychlým vyhledáním a
izolací všech případů, poskytnutím patřičné péče
těmto případům a sledováním všech kontaktů,
jejich umístěním do karantény a jejich podporou.
Potlačit
komunitní
přenos
prostřednictvím
kontextově vhodných opatření pro prevenci nákazy
a regulačních opatření a dodržování fyzické
vzdálenosti na úrovni populace a vhodných a
přiměřených omezení nedůležitého vnitrostátního a
mezinárodního cestování.
Snížit úmrtnost poskytováním vhodné klinické péče
osobám postiženým COVID-19, zajištěním
kontinuity zásadních zdravotních a sociálních
služeb a ochranou pracovníků v první linii a
zranitelné populace. Vyvinout bezpečné a účinné
vakcíny a léčiva, které by bylo možné podávat v
rozsáhlém měřítku a která by byla dostupná na
základě potřeby.

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v
rámci reakce na COVID-19: Prozatímní pokyny
Všechny země zvýšily úroveň připravenosti, bdělosti a
reakce na provádění odolných národních plánů, přičemž si
uvědomily, že neexistuje žádný univerzální přístup k řešení
případů a ohnisek COVID-19. Každá země by měla
posoudit své riziko a rychle provést nezbytná opatření ve
vhodném měřítku, aby se snížil přenos onemocnění
COVID-19 i hospodářské, veřejné a sociální dopady.

Scénáře
WHO dříve definovala čtyři přenosové scénáře k popisu
dynamiky epidemie: žádné hlášené případy
(včetně nulového přenosu i absence zjištěných a hlášených
případů), sporadické případy, klastry případů a komunitní
přenos. Klasifikace komunitního přenosu (CT) je nyní
rozdělena do čtyř úrovní, od nízkého výskytu (CT1) až po
velmi vysoký výskyt (CT4). Následně existuje 7 kategorií.
Další vysvětlení těchto kategorií lze najít v pokynech WHO
týkajících se úvah o úpravě veřejného zdraví a sociálních
opatřeních v kontextu COVID-19 .

Tabulka 1: Definice kategorií pro klasifikaci přenosu
Název kategorie

Definice
Země/území/oblasti s:

Žádné (aktivní) případy

Nebyly zjištěny žádné nové případy po dobu nejméně 28 dnů
(dvojnásobek maximální inkubační doby) za přítomnosti stabilního *
systému sledování. To pro běžnou populaci znamená téměř nulové riziko
infekce.

Importované/sporadické případy

Případy zjištěné za posledních 14 dní jsou všechny importované,
sporadické (např. laboratorně získané nebo zoonotické) nebo všechny
souvisejí s importovanými/sporadickými případy a neexistují jasná
znamení o dalším místně získaném
přenosu. To pro běžnou populaci znamená minimální riziko infekce.

Klastry případů

Případy zjištěné za posledních 14 dní se převážně omezují na přesně
definované klastry, které nejsou přímo spojeny s importovanými případy,
ale jež jsou spojeny časem, geografickým umístěním a společným
odhalením. Předpokládá se, že v oblasti existuje řada neidentifikovaných
případů. Toto
znamená nízké riziko infekce pro ostatní v širší komunitě, pokud se těmto
klastrům vyhnou.

Komunitní přenos - úroveň 1 (CT1)

Nízký výskyt lokálně získaných, široce rozšířených případů zjištěných za
posledních 14 dní, přičemž mnoho případů nesouvisí s konkrétními
klastry; přenos se může týkat určitých podskupin populace. To pro
běžnou populaci znamená nízké riziko infekce.

Komunitní přenos - úroveň 2 (CT2)

Mírný výskyt lokálně získaných, široce rozšířených případů zjištěných
za posledních 14 dní; přenos méně zaměřený na určité podskupiny
populace. To pro běžnou populaci znamená mírné riziko infekce.

Komunitní přenos - úroveň 3 (CT3)

Vysoký výskyt lokálně získaných, široce rozšířených případů za
posledních 14 dní; přenos rozšířený a nezaměřený na populační
podskupiny. To pro běžnou populaci znamená vysoké riziko infekce.

Komunitní přenos - úroveň 4 (CT4)

Velmi vysoký výskyt lokálně získaných, široce rozšířených případů za
posledních 14 dní. To pro běžnou populaci znamená velmi vysoké riziko
infekce.

* Všimněte si, že v situacích, kdy dohled nad COVID-19 není stabilní, by nedostatek identifikovaných případů neměl být
interpretován jako absence přenosu.
Země by mohly zažít jeden nebo více těchto scénářů na vnitrostátní úrovni a měly by definovat scénář přenosu a stanovit okamžité
jednání na nejnižší správní úrovni. Scénáře přenosu se mohou také pohybovat oběma směry, takže kategorie „žádné případy“
zahrnuje jak případy, které COVID-19 nikdy neměly, tak ty, jež nejsou aktivní.
Země by se měly připravit reagovat na všechny scénáře přenosu podle rámce stanoveného ve Strategické připravenosti a v Plánu
reakce na COVID-19. Stanovení priorit a zaměření zdrojů pro každou odbornou oblast bude záviset na tom, který scénář (scénáře)
přenosu země řeší.
O nemoci COVID-19 a jejích dopadech v různých oblastech toho zatím víme velmi málo. Připravenost, pohotovost a opatření v
rámci reakce se budou dále přizpůsobovat podle rychle shromažďovaných vědeckých poznatků a informací z oblasti veřejného
zdraví. V tabulce 2 jsou popsaná opatření v rámci připravenosti, pohotovosti a reakce na COVID-19 pro každý scénář přenosu.
Uvedeny jsou odkazy na odborné pokyny WHO. Veškeré odborné pokyny pro WHO naleznete na webu WHO .
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Tabulka 1. Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19 pro jednotlivé scénáře přenosu

Žádné případy

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos

Scénář přenosu

Žádné hlášené případy.

Jeden nebo více případů, importovaných
nebo lokálně zjištěných, bez důkazů o
místním přenosu.

Případy omezené na dobře definované
klastry související s časem, geografickým
umístěním a běžnými expozicemi

Ohniska epidemie, u nichž není možné spojit
potvrzené případy prostřednictvím řetězců
přenosu u velkého množství případů, nebo
zvýšení počtu pozitivních testů
prostřednictvím sentinelových vzorků (rutinní
systematické testování respiračních vzorků ze
zavedených laboratoří).

Cíl

Zastavit přenos a zabránit šíření

Zastavit přenos a zabránit šíření

Zastavit přenos a zabránit šíření

Prioritní oblasti práce
Mechanismy reakce
na mimořádné
situace

Zpomalit přenos, snížit počet případů, ukončit
komunitní epidemie.

Aktivovat mechanismy reakce na
mimořádné situace.

Rozšířit mechanismy reakce na
mimořádné situace.

Rozšířit mechanismy reakce na
mimořádné situace.

Rozšířit mechanismy reakce na
mimořádné situace.

Revidovat a udržovat mechanismy reakce na
mimořádné situace.
Zapojte veřejnost prostřednictvím RCCE a
zajistěte, aby se lidé a komunity podíleli na
sdílení důvěryhodných informací, prováděli v
komunitě potřebné kroky a rozvíjeli důvěru
ve veřejné zdraví a sociální opatření
prostřednictvím dvoustranné komunikace.

Zapojte veřejnost prostřednictvím RCCE a
zajistěte, aby se lidé a komunity podíleli na
sdílení důvěryhodných informací, prováděli v
komunitě potřebné kroky a rozvíjeli důvěru
ve veřejné zdraví a sociální opatření
prostřednictvím dvoustranné komunikace.

Zapojte veřejnost prostřednictvím RCCE a
zajistěte, aby se lidé a komunity podíleli na
sdílení důvěryhodných informací, prováděli v
komunitě potřebné kroky a rozvíjeli důvěru
ve veřejné zdraví a sociální opatření
prostřednictvím dvoustranné komunikace.

Zapojte veřejnost prostřednictvím RCCE a
zajistěte, aby se lidé a komunity podíleli na
sdílení důvěryhodných informací, prováděli v
komunitě potřebné kroky a rozvíjeli důvěru
ve veřejné zdraví a sociální opatření
prostřednictvím dvoustranné komunikace.

Komunikace o riziku
a zapojení komunity
(RCCE) a
infodemický
management

-

Vytvořit/revidovat pracovní skupinu RCCE
Posoudit situaci a vytvořit podrobný plán
RCCE, včetně zdrojů, jasných rolí a
odpovědností
Posoudit kapacitu RCCE a připravit
školení
Připravit posouzení vnímání rizika
(formativní výzkum)
Připravit mechanismus zpětné vazby
Nastavit systém monitorování
Vyvrátit fámy a dezinformace pomocí
důvěryhodných informací a faktů
sdílených
prostřednictvím
důvěryhodných kanálů
a zdrojů

-

Dle situace posoudit a revidovat
plán RCCE s pracovní skupinou
RCCE.
Zajistit školení pro nově nabíraný personál
Podle potřeby zapojit komunity se
zaměřením na posílení komunitního
dialogu a důvěry
Posoudit počáteční hodnocení
vnímání rizika (formativní výzkum)
Implementovat mechanismus zpětné vazby
Monitorovat proces

-3-

-

-

Dle situace posoudit a revidovat
plán RCCE s pracovní skupinou
RCCE.
Posílit aktivity vedené komunitou s cílem
motivovat individuální a sociální
odpovědnost ke zpomalení přenosu,
ulevit přetíženým zdravotním systémům
a ochránit nejzranitelnější osoby
Zajistit školení pro nově nabíraný personál
Podle potřeby zapojit komunity se
zaměřením na posílení komunitního
dialogu a důvěry

-

-

-

Dle situace posoudit a revidovat
plán RCCE s pracovní skupinou
RCCE
Posílit aktivity vedené komunitou s cílem
motivovat individuální a sociální
odpovědnost ke zpomalení přenosu,
ulevit přetíženým zdravotním systémům
a ochránit nejzranitelnější osoby
Pokračovat v posuzování vnímání rizika
(formativní výzkum)
Implementovat mechanismus zpětné vazby
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Žádné případy
-

Zapojit lidi a komunity do navrhování
strategií, jak přijímat a udržovat
doporučená opatření v oblasti
veřejného zdraví.

Sporadické případy
-

-

Klastry případů

Vyvrátit fámy a dezinformace pomocí
důvěryhodných informací a faktů
sdílených
prostřednictvím
důvěryhodných kanálů
Zapojit lidi a komunity do navrhování
strategií, jak přijímat a udržovat
doporučená opatření v oblasti
veřejného zdraví.

-

-

Sledování

Trasování a řízení
kontaktů

Posoudit počáteční hodnocení
vnímání rizika (formativní výzkum)
Implementovat mechanismus zpětné vazby
Monitorovat proces a provádět
implementaci plánu RCCE
Vyvrátit fámy a dezinformace pomocí
důvěryhodných informací a faktů
sdílených prostřednictvím
důvěryhodných kanálů; rozšířit informace
a podporu od důvěryhodných lídrů
vlivných osob v komunitě, včetně
důvěryhodných médií
Zapojit lidi a komunity do navrhování
strategií, jak přijímat a udržovat
doporučená opatření v oblasti
veřejného zdraví.

Aktivně testovat na COVID-19 u
podezřelých případů ; rychle případy izolovat.

Aktivně testovat na COVID-19 u podezřelých
případů ; rychle případy izolovat.

Aktivně testovat na COVID-19 u podezřelých
případů ; rychle případy izolovat.

Implementovat testování na COVID-19 s
využitím stávajících systémů komunitního
sledování, systémů sledování respiračních
onemocnění, nemocničního sledování,
sledování založeného na událostech a
vyšetřování ohnisek.

Implementovat sledování výskytu COVID-19
s využitím stávajících systémů komunitního
sledování, systémů sledování respiračních
onemocnění, nemocničního sledování,
sledování založeného na událostech a
vyšetřování klastrů.

Rozšířit sledování výskytu COVID-19 s
využitím stávajících systémů komunitního
sledování, systémů sledování respiračních
onemocnění, nemocničního sledování,
sledování založeného na událostech a
vyšetřování klastrů.

Implementovat nebo udržovat posílené
sledování u ubytovacích zařízení a
zranitelných skupin.

Implementovat posílené sledování pro
ubytovací zařízení a zranitelné skupiny.

Zavést
rozšířené
sledování
v
ubytovacích zařízeních a u zranitelných
skupin obyvatel .

Připravit se na prudký nárůst potřeb trasování
kontaktů

Provádět trasování a monitorování
kontaktů; karanténa kontaktů.

Provádět trasování kontaktů , monitorování;
karanténu kontaktů . Provádět vyšetřování u
klastrů.

Komunitní přenos
-

-

-

Podle potřeby zapojit komunity se
zaměřením na posílení komunitního
dialogu a důvěry
Monitorovat proces a provádět
implementaci plánu RCCE
Vyvrátit fámy a dezinformace pomocí
důvěryhodných informací a faktů
sdílených prostřednictvím
důvěryhodných kanálů; rozšířit informace
a podporu od důvěryhodných lídrů
vlivných osob v komunitě, včetně
důvěryhodných médií
Zapojit lidi a komunity do navrhování
strategií, jak přijímat a udržovat
doporučená opatření v oblasti
veřejného zdraví.

Aktivně testovat na COVID-19 u
podezřelých případů ; kde je to možné,
zejména v nově infikovaných oblastech,
izolovat případy; uplatňovat samovolně
zahájenou izolaci u symptomatických osob.
Přizpůsobit stávající systémy sledování, aby
bylo možné monitorovat aktivitu. Pokračovat
ve sledování na základě události a ve
vyšetřování klastrů.
Zavést intenzivnější sledování v ubytovacích
zařízeních a u zranitelných skupin obyvatel .

Pokračovat ve trasování kontaktů a
monitorování, kde je to možné; karanténa
kontaktů Provádět vyšetřování u klastrů.
Schopnost trasování kontaktů může trvat
delší dobu, a proto by mělo být prioritou
identifikovat a vyšetřovat klastry, prostředí s
vysokým rizikem a místa s pacienty
náchylnými k riziku závažného onemocnění.
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Opatření v
oblasti veřejného
zdraví a
sociálních otázek

Prevence a kontrola
infekcí (PKI) –
zařízení zdravotní
péče

Žádné případy

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos

Připravit se na úpravu opatření v oblasti
veřejného zdraví a sociálních věcí na
základě analýzy úrovně přenosu, kapacity
zdravotnického systému na situaci reagovat
a dalších kontextových faktorů.

Upravit opatření v oblasti veřejného zdraví a
sociálních otázek na základě analýzy
úrovně přenosu , schopnosti zdravotního
systému reagovat a dalších kontextových
faktorů.

Upravit opatření v oblasti veřejného zdraví a
sociálních otázek na základě analýzy úrovně
přenosu , schopnosti zdravotního systému
reagovat a dalších kontextových faktorů.

Upravit opatření v oblasti veřejného zdraví a
sociálních otázek na základě analýzy
úrovně přenosu , schopnosti zdravotního
systému reagovat a dalších kontextových
faktorů.

Zajistit všeobecný přístup k zařízením pro
hygienu rukou před všemi veřejnými budovami
a dopravními uzly (např. tržiště, obchody, místa
pro praktikování náboženství, vzdělávací
instituce, vlaková a autobusová nádraží).
Funkční zařízení pro mytí rukou s vodou a
mýdlem by mělo být k dispozici do 5 m od
všech veřejných i neveřejných toalet.

Zajistit všeobecný přístup k zařízením pro
hygienu rukou před všemi veřejnými budovami
a dopravními uzly (např. tržiště, obchody, místa
pro praktikování náboženství, vzdělávací
instituce, vlaková a autobusová nádraží).
Funkční zařízení pro mytí rukou s vodou a
mýdlem by mělo být k dispozici do 5 m od
všech veřejných i neveřejných toalet.

Určit kontaktní místa IPC na národní úrovni a
úrovni jednotlivých zařízení. (Znovu) proškolit
personál v oblasti PKI a klinického řízení
konkrétně pro COVID-19.

Určit kontaktní místa IPC na národní úrovni a
úrovni jednotlivých zařízení. (Znovu) proškolit
personál v oblasti PKI a klinického řízení
konkrétně pro COVID-19.

Určit kontaktní místa IPC na národní úrovni a
úrovni jednotlivých zařízení. (Znovu) proškolit
personál v oblasti PKI a klinického řízení
konkrétně pro COVID-19.

Určit kontaktní místa IPC na národní úrovni a
úrovni jednotlivých zařízení. Přeškolit personál
v oblasti PKI a klinického řízení konkrétně pro
COVID-19

Zavést strategie PKI pro prevenci nebo
omezení přenosu v zařízeních zdravotní
péče.

Zavést strategie PKI pro prevenci nebo
omezení přenosu v zařízeních zdravotní
péče.

Zavést strategie PKI pro prevenci nebo
omezení přenosu v zařízeních zdravotní péče.

Posílit strategie PKI pro omezení
přenosu v zařízeních zdravotní péče.

Poskytnout vhodné PPE (osobní ochranné
vybavení) zdravotnickým pracovníkům
poskytujícím přímou péči pacientům s
COVID-19. V zařízeních pro poskytování
péče, kde jsou prováděny procedury, při nichž
se tvoří aerosol, by zdravotničtí pracovníci
měli nosit respirátor.

Zdravotničtí pracovníci poskytující přímou
péči pacientům s COVID-19 musí používat
vhodné OOP. V zařízeních pro poskytování
péče, kde jsou prováděny procedury, při nichž
se tvoří aerosol, by zdravotničtí pracovníci
měli nosit respirátor.

Zdravotničtí pracovníci poskytující přímou péči
pacientům s COVID-19 musí používat vhodné
OOP. V zařízeních pro poskytování péče, kde
jsou prováděny procedury, při nichž se tvoří
aerosol, by zdravotničtí pracovníci měli nosit
respirátor.

Zdravotničtí pracovníci poskytující přímou péči
pacientům s COVID-19 musí používat vhodné
OOP. V zařízeních pro poskytování péče, kde
jsou prováděny procedury, při nichž se tvoří
aerosol, by zdravotničtí pracovníci měli nosit
respirátor.

Zavést pokyny ohledně používání roušky
ve zdravotnických zařízeních .

Zavést pokyny ohledně používání roušky ve
zdravotnických zařízeních v komunitním
přenosu.

Připravte se na prudký nárůst potřeby zařízení
zdravotní péče , včetně podpory dýchání, PKI,
zásob OOP, a psychologické podpory pro
zdravotníky.

Připravit se na prudký nárůst potřeby zařízení
zdravotní péče , včetně podpory dýchání, PKI,
zásob OOP, a psychologické podpory pro
zdravotníky.

Připravit se na prudký nárůst potřeby zařízení
zdravotní péče , včetně podpory dýchání, PKI,
zásob OOP, a psychologické podpory pro
zdravotníky.

Připravit se na prudký nárůst potřeby
zařízení zdravotní péče , včetně podpory
dýchání, PKI, zásob OOP, a psychologické
podpory pro zdravotníky.

Zavést environmentální a technické kontroly,
včetně přiměřeného větrání a dezinfekce
prostředí.

Zavést environmentální a technické kontroly,
včetně přiměřeného větrání a dezinfekce
prostředí.

Zavést environmentální a technické kontroly,
včetně přiměřeného větrání a dezinfekce
prostředí.

Zavést environmentální a technické kontroly,
včetně přiměřeného větrání a dezinfekce
prostředí.

Revidovat nárůst potřeb zdravotnických
zařízení, včetně podpory dýchání, PKI a zásob
OOP.

Revidovat nárůst potřeb zdravotnických
zařízení, včetně podpory dýchání, PKI a zásob
OOP.

Revidovat nárůst potřeb zdravotnických
zařízení, včetně podpory dýchání, PKI a zásob
OOP.

V CT4 podporovat domácí péči o mírné
případy .

Zavést pokyny ohledně používání roušky
ve zdravotnických zařízeních .
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Zajistit všeobecný přístup k zařízením pro
hygienu rukou před všemi veřejnými budovami
a dopravními uzly (např. tržiště, obchody, místa
pro praktikování náboženství, vzdělávací
instituce, vlaková a autobusová nádraží).
Funkční zařízení pro mytí rukou s vodou a
mýdlem by mělo být k dispozici do 5 m od
všech veřejných i neveřejných toalet.

Zajistit všeobecný přístup k zařízením pro
hygienu rukou před všemi veřejnými budovami
a dopravními uzly (např. tržiště, obchody,
místa pro praktikování náboženství, vzdělávací
instituce, vlaková a autobusová nádraží).
Funkční zařízení pro mytí rukou s vodou a
mýdlem by mělo být k dispozici do 5 m od
všech veřejných i neveřejných toalet.

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny

PKI – obecná
veřejnost

Žádné případy

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos

Lidé, kteří mají příznaky COVID-19 a ti,
jež pečují o nemocné pacienty doma, by
měli používat
roušky .

Lidé, kteří mají příznaky COVID-19 a ti, jež
pečují o nemocné pacienty doma, by měli
používat l roušky. Další pokyny ohledně
roušek pro širokou veřejnost najdete zde .

Lidé, kteří mají příznaky COVID-19 a ti, jež
pečují o nemocné pacienty doma, by měli
používat l roušky. Další pokyny ohledně
roušek pro širokou veřejnost najdete zde .

Lidé, kteří mají příznaky COVID-19, a ti,
jež pečují o nemocné pacienty doma, by
měli používat l roušky.

Vyhýbat se následujícím prostředím, tzv. „3C“:
Přeplněná místa s mnoha lidmi, kde jsou
všichni v těsném kontaktu; zejména tam, kde
lidé vedou konverzace na krátkou vzdálenost;
a uzavřené prostory se špatným odvětráváním.
Zlepšit přístup k venkovnímu vzduchu
přirozeným větráním.

Vyhýbat se následujícím prostředím, tzv. „3C“:
Přeplněná místa s mnoha lidmi, kde jsou
všichni v těsném kontaktu; zejména tam, kde
lidé vedou konverzace na krátkou vzdálenost;
a uzavřené prostory se špatným odvětráváním.
Zlepšit přístup k venkovnímu vzduchu
přirozeným větráním.

Udržovat fyzický rozestup nejméně 1 m nebo
nosit roušku, pokud rozestup nelze dodržet.
Provádět častou hygienu rukou dezinfekčním
prostředkem na ruce na bázi alkoholu nebo
mýdlem a vodou.

Udržovat fyzický rozestup nejméně 1 m nebo
nosit roušku, pokud rozestup nelze dodržet.
Provádět častou hygienu rukou dezinfekčním
prostředkem na ruce na bázi alkoholu nebo
mýdlem a vodou.

Doporučovat používání roušek osobám
patřícím do ohrožených skupin (lidé starší 60
let a/nebo s dalšími komorbiditami);
používání látkových roušek může být
doporučeno obecné veřejnosti v situacích,
kdy není možné dodržet rozestupy.
Vyhýbat se následujícím prostředím, tzv. „3C“:
Přeplněná místa s mnoha lidmi, kde jsou
všichni v těsném kontaktu; zejména tam, kde
lidé vedou konverzace na krátkou vzdálenost;
a uzavřené prostory se špatným
odvětráváním. Zlepšit přístup k venkovnímu
vzduchu přirozeným větráním.
Udržovat fyzický rozestup nejméně 1 m nebo
nosit roušku, pokud rozestup nelze dodržet.
Provádět častou hygienu rukou dezinfekčním
prostředkem na ruce na bázi alkoholu nebo
mýdlem a vodou.

Laboratorní testování

Testování amplifikace nukleových kyselin
(NAAT), například RT-PCR, je metodou volby
ke spolehlivému odhalení aktivních SARSCoV-2 infekcí .

Testování amplifikace nukleových kyselin
(NAAT), například RT-PCR, je metodou volby
ke spolehlivému odhalení aktivních SARSCoV-2 infekcí .

Testování amplifikace nukleových kyselin
(NAAT), například RT-PCR, je metodou volby
ke spolehlivému odhalení aktivních SARSCoV-2 infekcí . 1

Testování amplifikace nukleových kyselin
(NAAT), například RT-PCR, je metodou volby
ke spolehlivému odhalení aktivních SARSCoV-2 infekcí . 1

Testování může mít různé cíle (podrobnosti o
jednotlivcích, kteří jsou zahrnuti do různých
cílů testování). Cíle zahrnují klinickou péči (viz
Strategie správy případů níže), trasování
kontaktů a dohled (viz Dohled výše).

Testování může mít různé cíle (podrobnosti o
jednotlivcích, kteří jsou zahrnuti do různých
cílů testování). Cíle zahrnují klinickou péči (viz
Strategie správy případů níže), trasování
kontaktů a dohled (viz Dohled výše).

Testování může mít různé cíle (podrobnosti o
jednotlivcích, kteří jsou zahrnuti do různých
cílů testování). Cíle zahrnují klinickou péči (viz
Strategie správy případů níže), trasování
kontaktů a dohled (viz Dohled výše).

Testování může mít různé cíle (podrobnosti o
jednotlivcích, kteří jsou zahrnuti do různých cílů
testování). Cíle zahrnují klinickou péči (viz
Strategie správy případů níže), trasování
kontaktů a další formy dohledu (viz Dohled
výše).
Pokud je diagnostická kapacita nedostačující,
zavést prioritní testování a opatření, která
mohou omezovat šíření (např. izolaci), včetně

Dává se přednost diagnostickým testům založeným na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT), ale lze použít i rychlé diagnostické testy odhalující antigen (Ag-RDT) k prozkoumání klastrů případů a v případě
rozšířeného komunitního přenosu, kdy je NAAT buď nedostupný nebo je doba zpracování výsledků na delší dobu.
1
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Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny

Žádné případy

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos
prioritního testování pomocí Ag-RDT nebo
(pokud je to možné) pomocí RT-PCR:
- lidí, kteří jsou vystaveni riziku vzniku
závažných onemocnění a zranitelné
populace, která bude vyžadovat
hospitalizaci a pokročilou péči v souvislosti
s COVID-19
- zdravotnických pracovníků (včetně
pohotovostních služeb a neklinického
personálu), bez ohledu na to, zda byli v
kontaktu s potvrzeným případem (pro
ochranu zdravotnických pracovníků a
omezení rizika nemocniční nákazy)
- prvním symptomatickým osobám v
uzavřeném prostředí (např. školy, zařízení
k dlouhodobému ubytování, věznice,
nemocnice) nebo v citlivém prostředí (např.
humanitární operace, utečenecké tábory a
další druhy zařízení pro uprchlíky) k rychlé
identifikaci ohnisek nákazy a zajištění
opatření k jejímu zastavení

Strategie řízení
případů

Nastavit nebo udržovat protokoly pro screening
a triáž pacientů na všech místech vstupu do
zdravotnického systému.

Provádět screening a triáž pacientů na všem
přístupových místech do zdravotnického
systému.

Provádět screening a triáž pacientů na
všech bodech vstupu do zdravotnického
systému.

Provádět screening a triáž pacientů na
všech bodech vstupu do zdravotnického
systému.

Připravit se na léčbu pacientů s onemocněním
COVID-19.

Pečovat o všechny suspektní a potvrzené
pacienty podle závažnosti onemocnění a
potřeb akutní péče.

Pečovat o všechny suspektní a potvrzené
pacienty podle závažnosti onemocnění a
potřeb akutní péče.

Pečovat o všechny suspektní a potvrzené
pacienty podle závažnosti onemocnění a
potřeb akutní péče.

Připravit nemocnice na náhlý nárůst počtu
pacientů; připravit komunity na nárůst případů,
včetně připravení komunitních zařízení pro
izolaci lehkých/středně těžkých případů;
zavedení protokolu pro domácí izolaci.

Aktivovat plány pro mimořádné situace ve
zdravotnických zařízeních, zahájit provoz
komunitních zařízení; aktivovat protokoly pro
domácí izolaci.

Zvýšit měřítko plánů pro mimořádný
nárůst počtu pacientů pro
zdravotnická zařízení, komunitní
zařízení a domácí péči, včetně
vylepšení systému postupování
pacientů s COVID-19.

Zavést nebo udržovat horkou linku a systém
doporučení pro COVID-19; připravit nemocnice na
potenciální náhlý nárůst počtu pacientů.
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Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny

Žádné případy
Doporučení pro řízení
případů podle
závažnosti a
rizikových faktorů

Zdravotní služby

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos

Testovat případy podezřelé na COVID-19 v souladu s diagnostickou strategií.
Pro lehké a středně těžké případy bez rizikových faktorů existují tři varianty péče a izolace:
- Zdravotnická zařízení, pokud to dovolují zdroje;
- Komunitní zařízení (např. stadiony, tělocvičny, hotely) s přístupem k rychlé zdravotnické pomoci (např. sousedící zdravotnické stanoviště pro COVID-19, telemedicína);
- Izolace v domácí péči dle metodických pokynů WHO se zvážením alternativních platforem poskytování zdravotnické péče, jako telemedicína nebo komunitní terénní týmy
Středně těžké případy s rizikovými faktory a všechny vážné/kritické případy: hospitalizace s odpovídající izolací/seskupením pacientů.
Toto rozhodnutí o umístění je třeba provádět podle jednotlivých případů a bude záviset na klinických příznacích, požadavcích na podpůrnou péči, potenciálních rizikových faktorech závažných
onemocnění a podmínek doma, včetně přítomnosti zranitelných osob v domácnosti.
Udržovat všechny zdravotnické služby se
Udržovat všechny zdravotnické služby se
Zachovávat všechny zdravotnické služby,
Zachování zdravotních služeb
strategickými posuny v jejich poskytování s
strategickými posuny v jejich poskytování s
jak jen to bude možné. V případě scénáře
cílem omezit přenos (např. v případě potřeby
cílem omezit přenos (např. v případě potřeby
CT4 nebo kdykoli je kapacita služby
Připravit nebo revidovat přehled kapacity
omezit setkání v určitých zařízeních, změnit
omezit setkání v určitých zařízeních, změnit
přetížena, zavést strategické posuny k
zdravotnického systému a strategie pro
přesun pacientů ve zdravotnickém zařízení
přesun pacientů ve zdravotnickém zařízení
upřednostnění ZZS.
mimořádné situace.
kvůli bezpečnosti).
kvůli bezpečnosti).
Zlepšit strategie kapacity zdravotnického
Zintenzivnit strategie kapacity
Určit kontaktní místo pro základní
systému a strategie pro mimořádné
Implementovat strategie kapacity
zdravotnického systému a strategie pro
zdravotnické služby (ZZS) pro národní tým
situace.
zdravotnického systému a strategie pro
mimořádné situace.
pro řízení případů COVID-19 (IMT).
mimořádné situace.
Připravit se na zahájení strategických
Pokračovat v monitorování poskytování
Připravit seznam specifických potřeb ZZS
posunů pro stanovení priorit.
Připravit seznam specifických potřeb ZZS pro
ZZS na úrovni komunity a zařízení,
pro danou zemi a převést na potřebu
danou zemi a převést na potřebu zdrojů
identifikovat překážky pro přístup k ZZS a
zdrojů (pracovní síla a materiál).
Zavést protokoly pro cílený převoz a zpětné
(pracovní síla a materiál). Vyhodnotit
odhadovat obnovení pozastavených služeb
předávání pacientů.
připravenost z hlediska přechodu na prioritní
na základě změn potřeb.
Určit prahové hodnoty nebo spouštěče pro
ZZS.
rozfázovanou realokaci kapacity a dynamické
Naplánovat schůzky, omezit návštěvníky
přizpůsobování služeb na základě vývoje
Zavést týdenní hlášení z hlavních distribučních
a vytvořit pouze jednosměrný koridor,
Zřídit
mechanismy
koordinace
a
komunikace
pandemie.
uzlů pro kritické produkty, u nichž může hrozit
kde se po zdravotnickém zařízení budou
mezi IMT a poskytovateli služeb.
riziko nedostatku.
Nastavit nebo revidovat mechanismy pro
pohybovat pacienti a zaměstnanci s
Zajistit, aby na všech nemocničních
monitorování aktuálního poskytování
cílem zajistit dostatečný odstup.
Koordinovat podporu primární péče, upravit
jednotkách lékařské pohotovosti (nebo
ZZS.
pravidla pro hospitalizaci a propouštění
Implementovat nástroje a informační systémy
podobných) byla dostupná 24hodinová
pacientů dle potřeby pro omezení délky
pro
podporu
telefonických
konzultací.
služba
akutní
péče
a
zajistit
informovanost
Zahájit rychlá školení za účelem rozšíření
hospitalizace.
veřejnosti.
kapacity lidských zdrojů v klíčových
Koordinovat další financování zdravotnických
oblastech (včetně screeningové triáže,
Provádět rychlá posouzení kapacity
Zdokumentovat adaptivní reakce
pracovníků pro zajištění včasné výplaty mezd,
pohotovostní péče atd.).
(personální a materiální zdroje).
zavedené během pandemie, u nichž by
přesčasů, pracovních neschopností a odměn a
mohla být zvažována dlouhodobější
příplatků
za
riziko.
Udržovat a posilovat sledování chorob, kterým
Pozastavit výběr poplatků pro uživatele v
integrace do fungování zdravotnického
lze předcházet očkováním; vyvinout nebo
místě poskytování ZZS pro všechny pacienty.
systému.
Udržovat
a
posilovat
sledování
chorob,
revidovat strategie poskytování očkovacích
kterým
lze
předcházet
očkováním;
služeb.
Udržovat sledování chorob, kterým lze
Udržovat a posilovat sledování chorob, kterým
zavádět strategie poskytování
předcházet očkováním; implementovat
lze předcházet očkováním; implementovat
očkovacích služeb.
strategie poskytování očkovacích služeb.
strategie poskytování očkovacích služeb.
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Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny

Reakce na úrovni
společnosti

Žádné případy

Sporadické případy

Klastry případů

Komunitní přenos

Vypracovat plány celospolečenské
kontinuity a kontinuity činnosti
organizací.

Provádět plány celospolečenské kontinuity,
stanovit nové funkce státní správy a připravit
plány kontinuity provozu

Implementovat plány zvyšování
celospolečenské odolnosti, plány nových
funkcí státní správy, plány kontinuity činnosti
organizací a plány komunitních služeb.

Implementovat plány zvyšování
celospolečenské odolnosti, plány nových
funkcí státní správy, plány kontinuity činnosti
organizací a plány komunitních služeb.

Jakmile budou k dispozici důkazy,
přezkoumat a aktualizovat plány
celospolečenské kontinuity a kontinuity
podnikání.
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Technické pokyny WHO pro COVID-19
Koordinace, plánování a monitorování na úrovni
jednotlivých zemí
•
•
•
•

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny
•
Cílové profily produktů pro prioritní diagnostiku na podporu reakce na
pandemii COVID-19
•
Hodnotící nástroj pro laboratoře provádějící testování SARS-CoV-2
- Laboratorní hodnotící nástroj pro laboratoře provádějící testování
SARS-CoV-2 koronavirem (COVID-19)

Návrh pokynů k operačnímu plánování pro týmy zemí OSN
Partnerská platforma COVID-19 založená na pokynech z hlediska
operačního plánování
Modely školení: Partnerská platforma COVID-19 založená na
pokynech z hlediska operačního plánování
Národní nástroj na kontrolu kapacit pro nový koronavirus

Klinická péče o pacienty s COVID-19
•
•
•
•

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v
rámci reakce na COVID-19
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reakce na komunitní šíření COVID-19
Přehled opatření v oblasti veřejného zdraví a sociálních otázek v
kontextu COVID-19
Úvahy ohledně zavedení a úprav opatření v oblasti veřejného zdraví a
sociálních otázek v kontextu COVID-19
Úvahy o opatřeních v oblasti veřejného zdraví a sociálních otázek
na pracovišti v kontextu COVID-19
Úvahy o opatřeních v oblasti veřejného zdraví souvisejících se školou
v kontextu COVID-19
Úvahy o hromadných shromážděních v kontextu COVID-19
Připravenost na cyklóny, tropické bouře, tornáda povodně a
zemětřesení během pandemie COVID-19
Investice do budování dlouhodobější připravenosti na
zdravotní pohotovost během pandemie COVID-19
Praktická opatření ve městech k posílení připravenosti na
pandemii COVID-19 a jiné
Pokyny pro provádění kontrol IAR v zemi v rámci COVID-19

•
•
•

Prevence a kontrola nákazy pro COVID-19
•
•

Sledování, krizové týmy a vyšetřování případů
•

•
•
•
•

•
•

Dohled nad veřejným zdravím v souvislosti s COVID-19
- Definice případů COVID-19
- Globální dohled nad COVID-19: Proces WHO pro hlášení
souhrnných údajů
Úvahy při vyšetřování případů a ohnisek COVID-19
Zvažování karantény u případů, jež přišly do kontaktu s COVID-19
Strategie sledování nákazy osob nemocí COVID-19
Trasování kontaktů v kontextu nákazy onemocněním COVID-19
- Digitální nástroje pro trasování kontaktů COVID-19
- Etické úvahy jako vodítko při používání technologie digitální
blízkosti za použití sledovací technologie pro trasování
kontaktů COVID-19
Provozní úvahy pro dohled nad COVID-19 pomocí GISRS
Lékařská certifikace, kódování úmrtnosti ICD a nahlašování
úmrtí v souvislosti s COVID-19

•
•
•
•
•
•
•
•

Pokyny pro národní laboratoře
•
•
•
•
•

Klinické řízení COVID-19
Kortikosteroidy pro COVID-19
Klinická péče u těžkých akutních respiračních nákaz - sada nástrojů
Domácí péče o pacienty s podezřením nebo potvrzením COVID-19
a řízení jejich kontaktů
Provozní úvahy pro správu případů COVID-19 ve zdravotnických
zařízeních a komunitách
Centrum léčby závažných akutních respiračních infekcí
Doporučení: Přednemocniční neodkladná péče poskytovaná
zdravotnickou záchrannou službou (ZZS)
Provedení rentgenu hrudníku při COVID-19
Udržování bezpečného a adekvátního zásobení krví během
pandemického výskytu koronavirové choroby (COVID-19)
Globální formulář pro záznam případů s klinickými vlastnostmi v
souvislosti s COVID-19
- Rychlý základní formulář pro oznámení případů
- Formulář pro oznámení případu těhotenství
- Formulář pro podezření na případy multisystémového
zánětlivého syndromu (MIS) u dětí a dospívajících dočasně
souvisejících s COVID-19

•

Diagnostické testování pro SARS-CoV-2
Doporučení pro strategii laboratorního testování v souvislosti s COVID19
Laboratorní biologická bezpečnost související s onemocněním
COVID-19
Referenční laboratoře WHO poskytující potvrzující testování na
COVID-19
Detekce antigenu v diagnostice infekce SARS-CoV-2 pomocí
rychlých imunotestů
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Prevence a kontrola infekcí během zdravotní péče při podezření
na novou infekci koronaviry (nCoV).
Racionální používání osobních ochranných prostředků proti
koronavirovému onemocnění (COVID-19) a úvahy při závažných
nedostatcích
Doporučení týkající se používání roušek v souvislosti s COVID19
Doporučení ohledně používání roušek u dětí v komunitě v
souvislosti s COVID-19
Voda, sanitace, hygiena a nakládání s odpady v souvislosti s
virem COVID- 19
Prevence a kontrola infekcí pro bezpečné nakládání s mrtvými
těly v kontextu onemocnění COVID-19
Prevence a kontrola infekcí v zařízeních dlouhodobé péče v
souvislosti s COVID-19
Čištění a dezinfekce povrchů v určitých prostředích v
souvislosti s COVID-19
Protokol dohledu nad infekcí SARS-CoV-2 mezi zdravotnickými
pracovníky
Prevence, identifikace a řízení nákazy zdravotnických pracovníků
v souvislosti s COVID-19
Posouzení a řízení rizika expozice zdravotnických pracovníků v
souvislosti s virem COVID-19

Plánování základních zdrojů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny

Informování o riziku a zapojení komunity

Základní nástroj na odhadování zásob v kontextu COVID-19
Často kladené otázky: Základní nástroj na odhadování zásob v
kontextu COVID-19 (COVID-19 ESFT)
Nástroj na podporu plánování v kontextu mimořádných událostí
Odhad pracovní síly ve zdravotnictví
Kalkulačka reagencií pro portál
Katalog nouzového globálního systému dodavatelského řetězce
Seznam prioritních zdravotnických prostředků pro řízení případů
COVID-19
Technické specifikace pro invazivní a neinvazivní ventilátory pro
COVID-19
Zdroje kyslíku a jeho distribuce v rámci zařízení, kde probíhá léčba
pacientů s COVID-19
Technické specifikace pro Adsorpci tlakovým výkyvem (PSA) u
kyslíkových zařízení

•
•
•
•
•

Pokyny ke COVID-19 pro školy, pracoviště a instituce
•
•
•
•

Základní zdravotnické služby
•
•
•

•

Udržování základních zdravotnických služeb: provozní pokyny v
souvislosti s COVID-19
Komunitní zdravotní péče, včetně informačních kampaní v kontextu
pandemie COVID-19
Harmonizované hodnocení kapacity zdravotnických služeb v
kontextu pandemie COVID-19

•
•
•

- Kontrolní seznam rychlé pomoci v nemocnicích
- Inventární nástroj pro biomedicínské vybavení v souvislosti s

•

- Diagnostika, terapeutika, připravenost na očkování a další
produkty pro COVID-19

•

- Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance ve
zdravotnických zařízeních s COVID-19

-

Reakce zdravotnického zařízení na prevenci a kontrolu infekcí v
souvislosti s COVID-19

•

- Udržování základních zdravotnických služeb Nástroj pro
•
•
•
•

•

•

Klíčová sdělení a kroky pro prevenci a kontrolu COVID-19 ve
školách
IASC: Prevence a kontrola COVID-19 ve školách
Příprava pracoviště na COVID-19
COVID-19 a bezpečnost potravin: Pokyny pro příslušné orgány
odpovědné za systémy národní kontroly bezpečnosti potravin
COVID-19 a bezpečnost potravin: Pokyny pro potravinářské
podniky
Provozní aspekty zvládání COVID-19 v odvětví ubytování
Připravenost, prevence a kontrola COVID-19 ve věznicích a
dalších místech, kde dochází k zadržení osob
Práva, role a povinnosti zdravotnických pracovníků, včetně
hlavních aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Humanitární operace, tábory a další nestabilní prostředí

řízením případů COVID-19
zdravotní

Riziková komunikace a připravenost na zapojení komunity a
reakce na onemocnění koronavirem (COVID-19)
Aspekty duševního zdraví během vypuknutí COVID-19
Balíček informací o riziku COVID-19 pro zdravotnická zařízení
Průvodce prevencí a řešením sociálního stigmatu spojeného s
COVID-19
Knihovna zpráv o COVID-19

hodnocení zařízení
Doporučení členským státům ke zlepšení hygieny rukou, což má
pomoci zabránit šíření viru COVID-19
Hlavní zásady pro imunizační aktivity během pandemie COVID- 19
- Často kladené otázky: Imunizace v kontextu pandemie COVID-19
Rámec pro rozhodování: provádění hromadných očkovacích kampaní
v kontextu COVID-19
Prevence a řízení COVID-19 v rámci služeb dlouhodobé péče:
Informativní zpráva
- Prevence a řízení COVID-19 v rámci služeb dlouhodobé péče:
Viz příloha
Úvahy o zavedení masové léčby, aktivní vyhledávání případů a
populační průzkumy na zanedbané tropické nemoci v kontextu
pandemie COVID-19
Úvahy o poskytování základních služeb ohledně ústního zdraví v
kontextu COVID-19

•

IASC: Škálování při vypuknutí COVID-19 z hlediska připravenosti
a reakce v táborech a podobných zařízeních (společně vyvinuté
IFRC, IOM, UNHCR a WHO)
Připravenost, prevence a kontrola koronavirové choroby (COVID19) pro uprchlíky a migranty v zařízeních, která neslouží jako
tábory
Opatření z hlediska veřejného zdraví a sociálních otázek pro
připravenost na COVID-19 a reakci při omezené kapacitě a v
humanitárním prostředí
Připravenost na cyklóny, tropické bouře, tornáda, záplavy a
zemětřesení během pandemie COVID-19

Provozní podpora a logistika
•

Balíček potřebných komodit (Disease commodity package)

Cestování, vstupní místa a zdraví na hranicích
•

•
•
•
•
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Řízení nemocných cestujících v místech vstupu - mezinárodní
letiště, námořní přístavy a pozemní přechody - v souvislosti s
propuknutím COVID-19
Provozní aspekty o řízení případů/ohnisek COVID-19 na palubě
lodí
Provozní aspekty pro řízení případů/ohnisek COVID-19 v letectví
Řízení šíření COVID-19 na pozemních přechodech
Podpora opatření v oblasti veřejného zdraví v reakci na COVID19 na nákladních lodích a rybářských plavidlech

Masová shromáždění
•
•

•

•
•

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19:
Prozatímní pokyny
•
Populační věkově stratifikovaný séroepidemiologický vyšetřovací
protokol pro nákazu virem COVID-19
•
Povrchový odběr viru COVID-19: Praktický protokol „jak na to“
pro profesionály ze zdravotnictví a veřejného zdraví

Klíčová doporučení pro plánování hromadných shromáždění v
kontextu současného ohniska COVID-19
Zhodnocení rizika v souvislosti s hromadnými shromážděními v
době COVID-19
- Nástroj na posouzení rizik
- Rozhodovací strom
- Aspekty posouzení rizik pro sportovní federace/organizátory
sportovních akcí
- Nástroj pro hodnocení rizik pro sportovní
Praktické aspekty a doporučení pro náboženské vůdce a společenství
založená na víře v kontextu COVID-19
- Nástroj na posouzení rizik
- Rozhodovací strom
Bezpečné praktiky během Ramadánu v kontextu COVID-19
Bezpečné praktiky během svátku oběti Eid al Adha v kontextu
COVID-19

Dostupné on-line školicí kurzy k problematice COVID-19
•
•
•
•
•
•
•

Omezování přenosu nových patogenů ze zvířat na
člověka
•
•

Původ SARS-CoV-2
Doporučení ke snížení rizika přenosu z patogenů ze zvířat na člověka
na trzích s živými zvířaty nebo na trzích s živočišnými produkty

•
•
•

Protokoly včasného vyšetřování (Unity Studies)
•
•
•
•

•
•
•
•

Prvních několik případů X (FFX) a protokol o vyšetřování kontaktů pro
infekci COVID -19
Protokol o vyšetřování přenosu v rámci domácnosti pro infekci
COVID-19
Výhledový koherenční protokol pro hodnocení potenciálních
rizikových faktorů ohledně nákazy COVID-19 u zdravotnických
pracovníků v zdravotnických zařízeních
Protokol pro posouzení potenciálních rizikových faktorů pro nákazu
COVID-19 mezi zdravotnickými pracovníky ve zdravotnickém
prostředí

•

Úvod do problematiky COVID-19
eProtect respirační infekce
Kritická péče u závažných akutních respiračních infekcí
Kontrolní seznam lékařské pohotovosti WHO
Návrh zařízení pro léčbu závažné akutní respirační infekce
(SARI)
Nástroj pro označení oblasti resuscitace
Prevence a kontrola nákazy pro COVID-19
- Základní součásti prevence a kontroly infekce a multimodální
strategie
- Standardní opatření: Hygiena rukou
- Standardní opatření: Nakládání s odpady
- Standardní opatření: Čištění a dezinfekce prostředí
- Standardní opatření: Řízení bezpečnosti u injekcí a poranění
jehlou
- Dekontaminace a sterilizace lékařských zařízení
- Jak si nasadit a sundat osobní ochranné prostředky
Připravenost země a plánování reakce
Školení v oblasti hodnocení rizika hromadných shromáždění
Zdraví a bezpečnost při práci pro zdravotnické pracovníky v
souvislosti s COVID-19
Zařízení dlouhodobé péče v kontextu COVID-19
Řízení šíření COVID-19 na pozemních přechodech
Provozní aspekty pro řízení případů/ohnisek COVID-19 v letectví
Provozní aspekty pro řízení případů/ohnisek COVID-19 na
palubě lodí
Řízení nemocných cestujících na vstupních místech v kontextu
vypuknutí COVID-19

WHO i nadále důkladně sleduje situaci a jakékoli změny, které by mohly mít vliv na tyto prozatímní pokyny. Pokud dojde ke
změně jakýchkoli faktorů, WHO vydá další aktualizaci. V opačném případě skončí platnost tohoto dokumentu s prozatímními
pokyny po uplynutí 2 let od data jeho vydání.

© Světová zdravotnická organizace 2020. Některá práva vyhrazena. Tato práce je k dispozici pod licencí CC BY-NC-SA 3.0 IGO
.
Referenční číslo WHO: WHO/COVID-19/Community_Actions/2020.5
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