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standardních opatření a opatření proti kapénkám a kontaktu:
zdravotnické roušky při absenci postupů generujících
aerosoly (PGA)
- respirátory vyhovující normám N95 či FFP2 nebo FFP3
nebo ekvivalentním v zařízeních poskytujících péči
pacientům s COVID-19, kde se provádí PGA; tyto
respirátory mohou být používány zdravotnickými
pracovníky při poskytování péče pacientům s
onemocněním COVID-19 v dalších zařízeních, pokud
jsou široce dostupné a pokud náklady nepředstavují
problém.
• V oblastech s výskytem nebo podezřením na výskyt
komunitního nebo ohniskového přenosu SARS-CoV-2
WHO doporučuje následující:
- všeobecné používání roušek všemi osobami (personál,
pacienti, návštěvy, poskytovatelé služeb a další) ve
zdravotnickém zařízení (včetně primární, sekundární a
terciární úrovně péče; ambulantní péče a zařízení pro
dlouhodobou péči)
- nošení roušek pro hospitalizované pacienty, pokud
nemůže být zachován fyzický odstup nejméně 1 metr
nebo pokud se pacienti nacházejí mimo prostor
poskytování péče.
• V oblastech s výskytem nebo podezřením výskyt
sporadického přenosu SARS-CoV-2 by měli zdravotničtí
pracovníci pracující na klinických pracovištích, kde jsou
přítomni pacienti, nepřetržitě používat zdravotnické roušky.
Tento postup je známý jako cílené nepřetržité používání
zdravotnických roušek u zdravotnických pracovníků v
prostředí klinických pracovišť;
• Výdechové ventily na respirátorech se nedoporučují, jelikož
nemají funkci filtrace vzduchu vydechovaného nositelem.

Tento
dokument
představuje
aktualizaci
pokynů
zveřejněných dne 5. června 2020 a zahrnuje aktualizované
vědecké poznatky týkající se používání roušek pro
redukování šíření SARS-CoV-2, viru způsobujícího
onemocnění COVID-19, a také praktické aspekty. Obsahuje
aktualizované poznatky a pokyny pro následující oblasti:
• postupy používání roušek;
• přenos SARS-CoV-2;
• používání roušek ve zdravotnických zařízeních s
komunitním, ohniskovým a ojedinělým přenosem;
• používání roušek ve veřejném prostoru při komunitním a
ohniskovém přenosu;
• alternativy k nezdravotnickým rouškám pro veřejnost;
• výdechové ventily na respirátorech a nezdravotnických
rouškách;
• používání roušek během intenzivní fyzické aktivity;
• základní parametry ke zvážení při výrobě
nezdravotnických roušek (Příloha).

-

Klíčové body
• Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje
používání roušek jako součást komplexního balíčku
preventivních a regulačních opatření pro omezení šíření
SARS-CoV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID19. Samotná rouška, i v případě správného používání, je
nedostatečná pro zajištění adekvátní ochrany či kontroly
zdroje. Další opatření pro prevenci a kontrolu infekcí
(PKI) zahrnují hygienu rukou, fyzický odstup nejméně 1
metr, nedotýkání se obličeje, respirační etiketu, adekvátní
větrání ve vnitřních prostorách, testování, trasování
kontaktů, karanténu a izolaci. Tato opatření dohromady
jsou klíčová pro prevenci mezilidského přenosu SARSCoV-2.
• V závislosti na typu mohou být roušky používány pro
ochranu zdravých osob či pro prevenci přenosu dále
(kontrola zdroje).
• WHO i nadále doporučuje používání roušek u všech osob
s podezřením na COVID-19, s potvrzeným onemocněním
COVID-19 nebo čekajících na výsledky laboratorních
testů, v přítomnosti dalších osob (neplatí pro osoby
čekající na výsledky povinných testů před cestováním).
• Pro všechny typy roušek platí, že pro maximální účinnost
a zamezení zvýšeného rizika přenosu je nezbytné zajistit
vhodné používání, uchovávání a čištění nebo likvidaci.
Používání roušek ve zdravotnických zařízeních
• WHO nadále doporučuje, aby zdravotničtí pracovníci (1)
poskytující zdravotní péči pacientům s podezřením či s
potvrzeným onemocněním
COVID-19
používali
následující typy roušek/respirátorů spolu s dalšími
osobními ochrannými prostředky, které jsou součástí

Používání roušek v komunitním prostředí
• Subjekty s rozhodovací pravomocí by měly při zvažování
používání roušek pro širokou veřejnost používat přístup
založený na riziku.
• V oblastech s výskytem nebo podezřením na výskyt
komunitního nebo ohniskového přenosu SARS-CoV-2:
- WHO doporučuje používání nezdravotnických roušek
širokou veřejností ve vnitřních prostorách (např. v
obchodech, na společných pracovištích, ve školách podrobnosti viz tabulku 2) nebo venku, kde nelze
dodržet fyzickou vzdálenost alespoň 1 metr.
- Ve vnitřních prostorách, pokud nebyla ventilace
vyhodnocena jako adekvátní 1 , WHO doporučuje
používání nezdravotnických roušek bez ohledu na to,
zda může být udržován fyzický odstup nejméně 1 metr.

Pro informace o adekvátní ventilaci se obraťte na regionální nebo národní
instituce nebo sdružení vzduchotechnických společností stanovující
požadavky na ventilaci. Nejsou-li k dispozici nebo neplatí-li jiná doporučení,
měla by být splněna doporučená rychlost ventilace 10 l/s/osobu (kromě
zdravotnických zařízení, pro která platí specifické požadavky). Pro více
informací viz „Coronavirus (COVID-19) response resources from ASHRAE
and others“ https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
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transparentní a důsledné postupy vyhodnocování dostupných
poznatků týkajících se přínosů a negativních dopadů. Tyto
důkazy jsou hodnoceny prostřednictvím urychlených
systematických přezkumů a ustanovování konsensu
odborníků prostřednictvím týdenních konzultací GDG,
usnadněných metodikem a v případě potřeby následovány
průzkumy. Tento proces také co nejvíce zohledňuje možné
dopady na zdroje, hodnoty a preference, proveditelnost,
spravedlnost a etiku. Před zveřejněním jsou návrhy pokynů
přezkoumávány externími odborníky.

Jednotlivci/lidé s vyšším rizikem vážných
komplikací při COVID-19 (jednotlivci > 60 let
věku a lidé s dalšími zdravotními problémy, jako
jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, chronické
onemocnění plic, rakovina, cerebrovaskulární
onemocnění nebo imunosuprese) by měli nosit
zdravotnické roušky, když není možné udržet
fyzický odstup nejméně 1 metr.
Při jakémkoliv scénáři přenosu:
- Pečovatelé nebo lidé sdílející obytný prostor s
osobami s podezřením nebo s potvrzeným
onemocněním COVID-19 bez ohledu na příznaky,
by měli nosit zdravotnickou roušku, když se
nacházejí ve stejné místnosti.
-

•

Účel pokynů
Tento dokument poskytuje pokyny pro subjekty s
rozhodovací pravomocí, odborníky v oblasti veřejného
zdraví a PKI, manažery zdravotní péče a zdravotnické
pracovníky ve zdravotnických zařízeních (včetně
dlouhodobé a rezidenční péče), pro veřejnost a pro výrobce
nezdravotnických roušek (Příloha). Pokyny budou
revidovány podle nově získávaných poznatků.

Používání roušek u dětí (2)
•
Roušky by neměly být používány pro kontrolu zdroje u
dětí do pěti let.
•
U dětí ve věku šest až jedenáct let by měl být při
rozhodování o používání roušek uplatňován přístup
založený na riziku; faktory, které by měly být
zohledňovány, zahrnují intenzitu přenosu SARS-CoV2, schopnost dítěte dodržovat zásady správného
používání roušek a dostupnost vhodného dozoru
dospělé osoby, místní sociální a kulturní prostředí, a
specifické faktory prostředí, jako jsou domácnosti se
staršími příbuznými nebo školy.
•
Používání roušek u dětí a dospívajících od 12 let věku
by se mělo řídit stejnými zásadami jako u dospělých.
•
Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem se sníženou
imunitou nebo dětským pacientům s cystickou fibrózou
nebo některými jinými chorobami (např. rakovinou),
jakož i dětem v jakémkoli věku s vývojovými
poruchami, postižením nebo jinými specifickými
zdravotními problémy, které by mohly narušovat
možnost nošení roušky.

WHO vyvinula také komplexní pokyny pro strategie PKI
pro zdravotnická zařízení (3), zařízení dlouhodobé péče
(ZDP) (4) a domácí péči (5).

Základní informace
Používání roušek je součástí komplexního balíčku
preventivních a kontrolních opatření, která mohou omezit
šíření některých respiračních virových onemocnění, včetně
onemocnění COVID-19. Roušky mohou být používány k
ochraně zdravých osob (lidé je nosí, aby byli chráněni před
infekcí v případě, že by se dostali do kontaktu s infikovaným
jedincem), pro kontrolu zdroje (infikovaní jedinci je nosí,
aby zabránili dalšímu šíření) nebo k oběma účelům.
Samotné používání roušek však, ani při správném použití
(viz níže), není dostatečné pro poskytnutí adekvátní úrovně
ochrany pro nenakaženého jednotlivce nebo pro prevenci
dalšího šíření nakaženým jedincem (kontrolu zdroje).
Hygiena rukou, fyzický odstup nejméně 1 metr, dodržování
respirační etikety, adekvátní větrání ve vnitřních prostorách,
testování, trasování kontaktů, karanténa, izolace a další
opatření pro prevenci a kontrolu infekce (PKI) jsou klíčové
pro prevenci přenosu SARS-CoV-2 z člověka na člověka, ať
roušky jsou, nebo nejsou používány (6).

Výroba nezdravotnických (látkových) roušek (Příloha)
•
Pro doma vyráběné roušky se doporučuje používat
třívrstvou konstrukci (podle použité textilie), kde
jednotlivé vrstvy poskytují funkce: 1) nejvnitřnější
vrstva z hydrofilního materiálu 2) nejsvrchnější vrstva
z hydrofobního materiálu 3) prostřední hydrofobní
vrstva, která může zlepšovat filtraci a zadržovat
kapénky.
•
Průmyslově vyráběné látkové roušky by měly plnit
minimálně základní požadavky z hlediska tří
základních parametrů: filtrace, prodyšnost a vhodná
velikost.
•
Výdechové ventily se nedoporučují, jelikož nemají
funkci filtrace vydechovaného vzduchu, čímž
způsobují, že je rouška nepoužitelná pro kontrolu
zdroje.

Zásady používání roušek
Pro roušky jakéhokoliv typu platí, že pro maximální
účinnost a zamezení zvýšeného rizika přenosu je nezbytné
zajistit vhodné používání, uchovávání a čištění nebo
likvidaci. Dodržování správných postupů při používání
roušek se různí, což posiluje potřebu vhodné komunikace
(7).

Metodologie vypracování pokynů

WHO ke správnému používání roušek poskytuje následující
pokyny:

Pokyny a doporučení obsažené v tomto dokumentu
vycházejí z publikovaných pokynů Světové zdravotnické
organizace (WHO, zejména z pokynů WHO týkajících se
prevence a kontroly akutních respiračních infekcí se sklony
k epidemii a pandemii v oblasti zdravotnictví) (2) a z
průběžného vyhodnocování veškerých vědeckých poznatků,
které provádí k tomu určená skupina COVID-19 IPC
Guidance Development Group (COVID-19 IPC GDG)
(seznam členů GDG viz část poděkování). Během
mimořádných událostí WHO vydává prozatímní pokyny, při
jejichž vývoji jsou dodržovány

•
•
•
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Před nasazením roušky proveďte správnou hygienu rukou.
Zkontrolujte, zda rouška není roztrhaná nebo děravá.
Nepoužívejte poškozenou roušku.
Roušku si opatrně nasaďte, ujistěte se, že zakrývá ústa i
nos, upravte ji u kořene nosu a pevně zavažte, abyste
minimalizovali vznik mezer mezi obličejem a rouškou.
Pokud používáte roušku upevňovanou za ušima, ujistěte
se, že není šňůrka překřížena, aby nevznikala mezera
mezi obličejem a rouškou.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

RNA viru, jiné nikoliv. Přítomnost virové RNA však není to
samé jako replikačně a infekčně kompetentní (životaschopný)
virus, který by mohl být přenosný a schopný dostatečné
inokulace vedoucí k zahájení invazivní infekce. V omezeném
počtu studií byl izolován životaschopný virus SARS-CoV-2 ve
vzorcích vzduchu z blízkosti pacientů s COVID-19 (20, 21).

Při nošení roušky se jí nedotýkejte. Pokud se roušky
omylem dotknete, proveďte hygienu rukou.
Při sundavání roušky používejte vhodný postup.
Nedotýkejte se přední části roušky, ale rozvažte ji
zezadu.
Jakmile rouška navlhne, vyměňte ji za novou čistou a
suchou roušku.
Roušku vyhoďte, nebo ji umístěte do čistého
uzavíratelného sáčku do té doby, než bude moci být
vyprána a vyčištěna. Sundanou roušku nenoste kolem
paže nebo zápěstí, ani ji nestahujte na bradu nebo na
krk.
Ihned po použití a zlikvidování roušky proveďte
hygienu rukou.
Jednorázové roušky nepoužívejte opakovaně.
Jednorázové roušky po použití sundejte a neprodleně
zlikvidujte.
Při mluvení nechávejte roušku nasazenou.
Roušku nesdílejte s jinými osobami.
Látkové roušky perte s pracím prostředkem, nejlépe
na vysokou teplotu (nejméně 60 C) nejméně jednou za
den. Pokud není možné roušky prát na vysokou
teplotu, vyperte je ve vlažné vodě s pracím
prostředkem a následně vyvařte po dobu 1 minuty.

Mimo zdravotnická zařízení může kromě kapénkového přenosu
a přenosu prostřednictvím kontaminovaných předmětů docházet
k aerosolovému přenosu ve specifických prostředích, zejména
ve vnitřních prostorách, s velkým množstvím osob a
neadekvátní ventilací, kde nakažené osoby tráví delší dobu s
ostatními. Studie naznačují, že tato prostředí mohou zahrnovat
restaurace, zkoušky pěveckých sborů, fitcentra, noční kluby,
kanceláře a modlitebny (12).
Pro vyřešení mezer ve znalostech týkajících se způsobů
přenosu, infekční dávky a prostředí, kde může být přenos
zesílen, je potřeba vysoce kvalitní výzkum. V současnosti
probíhají studie za účelem lepšího pochopení podmínek, za
kterých může docházet k aerosolovému přenosu nebo působení
superpřenašečů.
Současné poznatky naznačují, že lidé nakažení virem SARSCoV-2 mohou virus šířit bez ohledu na to, zda mají příznaky
onemocnění. Data ze studií vylučování viru nicméně naznačují,
že nejvyšší virová nálož se vyskytuje u nakažených jedinců
těsně před vypuknutím a v době vypuknutí příznaků a během
prvních 5–7 dnů onemocnění (12). U symptomatických
pacientů se trvání vylučování infekčního viru odhaduje na 8 dní
od nástupu příznaků (22–24) při mírném průběhu onemocnění a
delší dobu při závažném (12). Období nakažlivosti je kratší než
doba vylučování detekovatelné RNA, která může trvat mnoho
týdnů (17).

Vědecké poznatky
Přenos viru SARS-CoV-2
Vědomosti o přenosu viru SARS-CoV-2 se průběžně vyvíjí
díky shromažďování nových důkazů. COVID-19 je
primárně respirační choroba, jejíž klinické spektrum se
může pohybovat od bezpříznakového průběhu po těžké
respirační onemocnění, sepsi s dysfunkcí orgánů a smrt.

Inkubační doba COVID-19, což je čas mezi expozicí viru a
nástupem příznaků, činí průměrně 5–6 dní, ale může být až 14
dní (25, 26).

Podle dostupných důkazů se SARS-CoV-2 šíří mezi lidmi
zejména tehdy, je-li nakažená osoba v blízkém kontaktu s
další osobou. Přenosnost viru závisí na tom, jaké množství
životaschopného viru infikovaná osoba vylučuje, o jaký typ
kontaktu se jedná, o jaké jde prostředí a jaká PKI opatření
jsou přijata. Virus se může šířit z úst či nosu nakažené osoby
v malých částečkách kapaliny, když tato osoba kašle, kýchá,
zpívá, těžce dýchá nebo mluví. Částečky kapaliny mohou mít
různou velikost od větších „respiračních kapének“ po menší
„aerosoly“. Blízký kontakt (obvykle do 1 metru) může mít za
následek vdechnutí viru ústy či nosem či zasažení očí (8-13).

Může docházet k presymptomatickému přenosu – tj. od osob,
které jsou nakaženy a šíří virus, ale dosud se u nich nevyvinuly
příznaky. Dostupné údaje naznačují, že někteří lidé, kteří byli
viru vystaveni, mohou být pozitivně testováni na SARS-CoV-2
prostřednictvím testu polymerázové řetězové reakce (PCR) 1–3
dny před rozvojem příznaků (27). Zdá se, že lidé, u kterých se
příznaky projeví, mají v den nástupu příznaků nebo těsně před
ním, větší virovou nálož, než v pozdějších stádiích infekce (28).

Existují pouze omezené důkazy o přenosu prostřednictvím
předmětů či materiálů kontaminovaných životaschopným
virem, například na nádobí a nábytku nebo na stetoskopu
nebo teploměru ve zdravotnických zařízeních, v prostředí
bezprostředně obklopujícím nakaženou osobu (14-17).
Přenos prostřednictvím kontaminovaných předmětů je
nicméně považován za možný způsob přenosu SARS-CoV2, vzhledem ke konzistentnímu zjišťování kontaminace
prostředí v okolí lidí nakažených SARS-CoV-2 a
skutečnosti, že další koronaviry a respirační viry mohou být
tímto způsobem přenášeny (12).

Může docházet k asymptomatickému přenosu – tj. přenosu od
osob nakažených SARS-CoV-2, u nichž nikdy nedošlo k
rozvinutí příznaků. Při jednom systematickém přezkoumání 79
studií bylo zjištěno, že 20 % (17–25 %) lidí bylo po celou dobu
trvání infekce bezpříznakových. (28). Další systematický
přehled, který zahrnul 13 studií posouzených jako mající nízké
riziko zkreslení, odhaduje, že bezpříznakových zůstává 17 %
případů (14 %–20 %) (30). Životaschopný virus byl izolován ze
vzorků jak presymptomatických, tak i asymptomatických
jedinců, z čehož vyplývá, že i osoby, které nemají žádné
symptomy, mohou virus přenášet na ostatní. (25, 29-37)

Přenos prostřednictvím aerosolu může nastávat ve
specifických situacích, kdy jsou prováděny postupy
generující aerosoly. Vědecká komunita aktivně zkoumala,
zda se virus SARS-CoV-2 může šířit prostřednictvím
aerosolů i při absenci postupů generujících aerosoly (PGA)
(18, 19). Některé studie, při nichž byl prováděn odběr
vzorků vzduchu ve zdravotnických zařízeních, kde
neprobíhaly PGA, našly

Studie naznačují, že u asymptomaticky nakažených jedinců je
menší pravděpodobnost, že budou infekci přenášet, než u
jedinců, u nichž dochází k rozvoji příznaků (29). Systematický
přezkum vedl k závěru, že bezpříznakoví jedinci mají na
svědomí méně případů přenosu infekce než symptomatické a
presymptomatické případy (38). Odhad z jedné metaanalýzy
hovoří o tom, že relativní riziko asymptomatického přenosu je o
42 % nižší než u symptomatického přenosu (30).
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informace o situacích, kdy byly použity respirátory, a omezená
schopnost měřit expozice) a velmi málo studií zahrnutých do
přezkumu hodnotilo přenosové riziko COVID-19 (46). Většina
studií byla prováděna v prostředích, kde probíhají PGA, nebo v
jiných rizikových prostředích (např. jednotky intenzivní péče
nebo prostředí s expozicí nakaženým pacientům a zdravotnickými
pracovníky bez adekvátních OOP).

Pokyny pro používání roušek ve zdravotnických zařízeních
Roušky pro používání ve zdravotnických zařízeních
Zdravotnické roušky jsou definovány jako chirurgické
nebo zákrokové roušky, které jsou ploché nebo skládané.
Na hlavě jsou upevněny pomocí šňůrek kolem uší nebo
hlavy nebo obojího. Jejich funkční vlastnosti jsou
testovány v souladu se standardizovanými zkušebními
metodami
(ASTM
F2100,
EN
14683,
nebo
ekvivalentními), jejichž cílem je zajistit rovnováhu mezi
vysokou schopností filtrace, adekvátní prodyšností a
případně odolností proti průniku tekutiny.(39, 40)

WHO pokračuje ve vyhodnocování vědeckých údajů a poznatků
týkajících se účinnosti různých typů roušek, potenciálních
negativních dopadů, rizik a nevýhod, a také jejich kombinace s
hygienou rukou, dodržováním fyzické vzdálenosti a dalšími
opatřeními PKI.
Pokyny

Filtrační obličejové respirátory (FFR) neboli respirátory,
také poskytují rovnováhu mezi filtrací a prodyšností.
Avšak zatímco lékařské roušky filtrují kapénky o velikosti
3 mikrometry, respirátory musí být schopné filtrovat pevné
částice o velikosti 0,075 mikrometru. Evropské respirátory
typu FFP2, které jsou v souladu s normou EN 149, jsou
schopny filtrovat minimálně 94 % pevných částic NaCl a
olejových kapének. Americké respirátory typu N95, které
jsou v souladu s normou NIOSH 42 CFR část 84, jsou
schopny filtrovat minimálně 95 % částic NaCl.
Certifikované respirátory musí také umožnit volné dýchání
a zajistit maximální odolnost během nádechu a výdechu.
Dalším důležitým rozdílem mezi respirátory a jinými
druhy masek jsou ve způsobu testování filtrace. Testování
filtrační schopnosti zdravotnických roušek probíhá na
průřezu roušky, kdežto testování filtrační schopnosti FFR
probíhá na celém povrchu respirátoru. Proto můžeme říci,
že filtrační materiál a tvar FFR, které zajišťují, že vnější
okraje FFR přilnou k obličeji nositele, způsobují, že je při
nošení možno zaručit udávanou filtrační schopnost.
Naproti tomu zdravotnické roušky mají otevřený tvar a
strukturu umožňující netěsnost. Mezi další funkční
požadavky patří soulad se stanovenými parametry pro
maximální nahromadění CO2, celkový průnik a pevnost
šňůrek v tahu.(41,42)
A. Pokyny pro používání zdravotnických roušek a
respirátorů při péči o pacienty s podezřením na COVID19 nebo s potvrzeným onemocněním

Pokyny WHO týkající se typu ochrany dýchacích cest, kterou mají
používat zdravotničtí pracovníci poskytující péči pacientům s
COVID-19, jsou založeny na 1) doporučeních WHO týkajících se
PKI akutních infekcí dýchacích cest se sklony k epidemii a
pandemii (47); 2) aktualizovaných systematických přezkumech
randomizovaných
kontrolovaných
hodnocení
účinnosti
zdravotnických roušek ve srovnání s respirátory pro snižování
rizika klinických respiračních onemocnění, onemocnění
podobných chřipce (ILI) a laboratorně potvrzených chřipkových
nebo virových infekcí. Pokyny WHO jsou podobné nedávným
pokynům jiných profesních organizací, včetně European Society
of Intensive Care Medicine, Society of Critical Care Medicine a
Infectious Diseases Society of America (48, 49)
Skupina WHO COVID-19 IPC GDG zvážila všechny dostupné
poznatky týkající se způsobů přenosu viru SARS-CoV-2 a
účinnosti používání zdravotnických roušek ve srovnání s
respirátory k ochraně zdravotnických pracovníků před infekcí a
potenciálních negativních dopadů jako kožní problémy nebo
dýchací potíže.
Další zahrnovala hlediska jako dostupnost zdravotnických roušek a
respirátorů, náklady na pořízení, zadávání veřejných zakázek a
spravedlivé podmínky týkající se přístupu k pomůckám pro
zdravotnické pracovníky v různých prostředích.
Většina (71 %) členů GDG potvrdila svou podporu
předchozích doporučení vydaných WHO 5. června 2020:
1. V prostředí, kde nejsou prováděny postupy generující
aerosoly (PGA) 2 , WHO doporučuje, aby zdravotničtí
pracovníci poskytující péči pacientům s podezřením nebo s
potvrzeným
onemocněním
COVID-19
používali
zdravotnické roušky (navíc k dalším OOP, které jsou součástí
opatření proti kapénkám a kontaktu).
2. Ve zdravotnických zařízeních určených pro pacienty s
COVID-19, ve kterých probíhají PGA, by měli zdravotničtí
pracovníci používat respirátory (typu N95, FFP2, FFP3 nebo
ekvivalentní) spolu s dalšími OOP, které jsou součástí
opatření proti vzduchem a kontaktem přenášeným infekcím.

Důkazy o používání roušek ve zdravotnických zařízeních
Ze systematických přezkumů vyplývá, že používání
respirátorů N95/P2 ve srovnání se zdravotnickými rouškami
(viz definice roušky výše) není spojeno se statisticky
významnými rozdíly ve výsledcích pro zdravotnické
pracovníky, kteří onemocněli klinickou respirační chorobou,
onemocněním chřipkového typu (relativní riziko 0,83,
95%CI 0,63-1,08) nebo laboratorně potvrzeným chřipkovým
onemocněním (relativní riziko 1,02, 95%CI 0,73-1,43);
negativní dopady byly hlášeny nedostatečně a byly omezené
na nepohodlí pojící se s horším dodržováním (43, 44). V
mnoha prostředích je za důležitých faktor považováno
zachování zásob respirátorů N95 pro vysoce rizikové postupy
generující aerosoly (45).
Systematický přehled observačních studií betakoronavirů
způsobujících těžký akutní respirační syndrom (SARS),
Blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) a COVID-19,
zjistil, že používání ochrany obličeje (včetně respirátorů a
zdravotnických roušek) je spojeno se sníženým rizikem
infekce mezi zdravotnickými pracovníky. Tyto studie
naznačují, že respirátory N95 nebo respirátory mohou být
spojeny s větším snížením rizika než zdravotnické nebo
12–16vrstvé bavlněné roušky Tyto studie nicméně měly
významná2 omezení (zkreslení paměti, omezené

Zdravotničtí pracovníci mají obecně silné preference týkající se
nejvyšší možné vnímané ochrany před infekcí COVID-19, a proto
kladou vysoký důraz na potenciální přínosy používání respirátorů i
v prostředích bez probíhajících PGA. WHO doporučuje respirátory
primárně v prostředích, kde jsou prováděny PGA, nicméně jestliže
je zdravotničtí pracovníci upřednostňují, jsou dostatečně dostupné
a náklady nepředstavují problém, mohou být respirátory používány
během poskytování péče pacientům s COVID-19 i v jiných
prostředích. Další pokyny k používání OOP, včetně OOP
2

Seznam PGA, který WHO sestavila, zahrnuje tracheální intubaci,
neinvazivní ventilaci, tracheotomii, kardiopulmonální resuscitaci, manuální
ventilaci před intubací, bronchoskopii, indukci hlenů pomocí nebulizovaného
solného roztoku, zubařské zákroky a postupy při pitvě.
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jiných než roušky, pro zdravotnické pracovníky najdete v
pokynech WHO týkajících se PKI při poskytování zdravotní
péče, pokud existuje podezření na infekci virem COVID-19
(3), a také v pokynech WHO týkajících se racionálního
používání OOP.(45)
Výdechové ventily na respirátorech se nedoporučují, jelikož
nemají funkci filtrace vzduchu vydechovaného nositelem.
B. Pokyny pro používání roušek zdravotnickými
pracovníky, pečovateli a dalšími osobami na základě
scénáře přenosu
Definice
Všeobecné používání roušek ve zdravotnických zařízeních
je definováno jako požadavek na všechny osoby (personál,
pacienty, návštěvy, poskytovatele služeb a další) nosit
roušku nepřetržitě po celou dobu s výjimkou konzumace
jídla nebo nápojů.
Cílené nepřetržité používání zdravotnických roušek je zde
definováno jako nošení zdravotnické roušky všemi
zdravotnickými pracovníky a pečovateli pracujícími v
klinických oblastech během všech běžných činností po
celou směnu.
Zdravotnickými pracovníky se rozumí všechny osoby, které
se primárně zabývají činnostmi s hlavním záměrem zlepšit
zdraví. Příklady jsou: ošetřovatelé a porodní asistenti,
lékaři, uklízeči a další zaměstnanci, kteří pracují ve
zdravotnických zařízeních, sociální pracovníci, komunitní
zdravotní pracovníci.
Důkazy o všeobecném používání roušek ve zdravotnických
zařízeních
V oblastech, kde dochází ke komunitnímu přenosu nebo ke
vzniku rozsáhlých ohnisek onemocnění COVID-19, bylo v
mnoha nemocnicích zavedeno všeobecné nošení roušek, které
by mělo snížit potenciální přenos na zdravotnické pracovníků
a kohokoli, kdo vstupuje do zařízení (50).
Dvě studie zjistily, že zavedení politiky všeobecného
používání roušek v nemocničních systémech bylo spojeno se
snížením rizika infekce SARS-CoV-2. Tyto studie nicméně
měly vážná omezení: obě byly studie provedené před a po,
popisující jediný příklad jevu před a po události zájmu, bez
současné kontrolní skupiny a dalších opatření pro kontrolu
infekce (51, 52). Pozorovaný pokles nákazy u zdravotnických
pracovníků navíc nastal příliš rychle na to, aby bylo možné ho
připsat politice všeobecného používání roušek.
Pokyny
Ačkoliv je potřeba další výzkum všeobecného používání
roušek v prostředí zdravotnických zařízení, názor většiny
(79 %) odborníků ze skupiny WHO COVID-19 IPC GDG je
takový, že všeobecné používání roušek lze doporučit v
zařízeních v oblastech s známým výskytem či s podezřením na
výskyt komunitního či ohniskového přenosu viru SARS-CoV2.
1. V oblastech s výskytem nebo podezřením na výskyt
komunitního nebo ohniskového přenosu SARS-CoV-2
WHO doporučuje všeobecné používání roušek ve všech
zdravotnických zařízeních (viz Tabulku 1).

• Všichni zdravotničtí pracovníci, včetně komunitních
zdravotnických pracovníků a pečovatelů, by měli používat
zdravotnické roušky po celou dobu práce, při jakékoliv
činnosti (péče o pacienty s onemocněním COVID-19 i bez)
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a ve všech společných prostorách (např. jídelny, sesterny).

• Další

pracovníci, návštěvy, ambulantní pacienti a
poskytovatelé služeb by také měli používat roušky
(zdravotnické nebo nezdravotnické) po celou dobu.
• Hospitalizovaní pacienti nemusí nosit roušky (zdravotnické či
nezdravotnické), není-li nemožné zachovávat fyzický odstup
nejméně 1 metr (např. při vyšetření nebo vizitě) nebo
nenachází-li se mimo prostor poskytování péče (např. při
převozu).
• Roušky by měly být měněny, když dojde k jejich zašpinění,
zvlhnutí nebo poškození, nebo pokud si zdravotnický
pracovník/pečovatel roušku sundá (např. při jídle nebo pití
nebo při péči o pacienta vyžadujícího opatření proti
kapénkám/kontaktu z jiných důvodů než kvůli COVID-19).
2.

V kontextu situace známého výskytu nebo podezření na
výskyt sporadického přenosu SARS-CoV-2 WHO
poskytuje následující pokyny:

• Zdravotničtí pracovníci, včetně komunitních zdravotních
pracovníků a pečovatelů, kteří pracují ve zdravotnických
prostorách, by měli používat roušku během běžných činností
po celou směnu, kromě času, kdy jí a pijí nebo mění roušku po
péči o pacienta, u kterého je nutné dodržovat opatření týkající
se přenosu kapének/kontaktu z jiných důvodů. Ve všech
případech musí být zdravotnické roušky měněny, jakmile jsou
vlhké, zašpiněné nebo poškozené, použité zdravotnické roušky
by měly být na konci směny řádně zlikvidovány a pro další
směnu nebo po výměně by měly být používány nové a čisté.
• Je obzvláště důležité, aby bylo nepřetržité nošení roušek
vyžadováno v prostředích s potenciálně vysokým rizikem
přenosu, včetně triáže, ordinací praktického lékaře,
ambulantních oddělení, služeb první pomoci, jednotek pro
pacienty s COVID-19, hematologických, onkologických a
transplantačních jednotek a v zařízeních dlouhodobé a
rezidenční péče.
• Zaměstnanci, kteří nepracují ve zdravotnických prostorách
(např. administrativní pracovníci), nemusí při běžných
činnostech používat zdravotnickou roušku, pokud nejsou v
kontaktu s pacienty.
Ať jsou roušky používány všeobecně ve zdravotnických
zařízeních, nebo cíleně nepřetržitě po celou směnu, mělo by být
zajištěno následující:
• Aby bylo nepřetržité používání roušky zdravotními pracovníky
plně účinné, je třeba, aby byla společně s tímto opatřením
implementována i ostatní opatření, mezi která patří dodržování
správné hygieny rukou a dodržování fyzické vzdálenosti mezi
zdravotnickými pracovníky v zalidněných prostorách.
• Zdravotnickou roušku je třeba vyměnit vždy, když je vlhká,
zašpiněná nebo poškozená.
• Na zdravotnické roušky se nesmí sahat pro úpravu toho, jak
dobře na obličeji sedí, nebo je z jakéhokoliv důvodu sundávat.
Pokud k tomu dojde, měla by být rouška bezpečně odstraněna a
vyměněna a následně provedena řádná hygiena rukou.
• Po péči o pacienta, u kterého je nutné dodržovat opatření
týkající se přenosu kapének a kontaktu, je třeba použitou
lékařskou roušku (stejně jako jiné osobní ochranné prostředky)
zlikvidovat a vyměnit a následně provést hygienu rukou.
• Zdravotničtí pracovníci by za žádných okolností neměli roušku
s nikým sdílet. Po sejmutí by roušky měly být vždy vhodně
zlikvidovány a neměly by být opětovně používány.
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•

V zařízeních určených pro pacienty s COVID-19, ve
kterých probíhají PGA, by měly být používány částicové
respirátory, které mají alespoň takovou ochrannou funkci,
jakou definují následující normy amerických vládních
agentur a Evropské unie: National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) - respirátory
typu N95, N99, FDA - chirurgický respirátor typu N95,
Evropské unie - respirátor typu FFP2 nebo FFP3 nebo
ekvivalentní (viz doporučení WHO uvedená výše). V
případě, že je v takových zařízeních tato politika zavedena,
znamená to, že jsou zdravotničtí pracovníci povinni
používat tyto ochranné prostředky po celou dobu směny.

zdravotnické roušky typu I. Další alternativy, jako jsou
obličejové štíty nebo látkové roušky, by měly být pečlivě
vyhodnoceny.
Obličejové štíty jsou navrženy k tomu, aby byly používány k
poskytování ochrany před stříknutím biologických tekutin
(zejména respiračních sekretů), chemických látek a nečistot do
očí (67, 68). V souvislosti s ochranou před přenosem SARSCoV-2 skrze kapénky je používají zdravotníci jako osobní
ochranné prostředky (OOP) k ochraně očí v kombinaci se
zdravotnickou rouškou nebo respirátorem (69, 70). Ačkoliv
obličejový štít může zajišťovat částečnou ochranu oblasti
obličeje před respiračními kapénkami, tyto a menší kapénky
mohou přijít do styku se sliznicemi nebo s očima z otevřených
mezer mezi hledím a obličejem (71,67).

Poznámka: Subjekty s rozhodovací pravomocí mohou vzít v
úvahu intenzitu přenosu ve spádové oblasti zdravotnického
zařízení nebo komunitního prostředí a proveditelnost zavedení
univerzální politiky používání roušek ve srovnání s politikou
založenou na vyhodnoceném nebo předpokládaném riziku
expozice. Rozhodování musí zohledňovat možnosti nákupu,
udržitelnost a náklady na tuto politiku. Při plánování
souvisejícím s používáním roušek všemi zdravotnickými
pracovníky, by měla být zajištěna dlouhodobá dostupnost
adekvátních zdravotnických roušek (případně respirátorů) pro
všechny pracovníky, zejména pro ty, kteří pečují o pacienty s
podezřením na COVID-19 nebo s potvrzeným onemocněním.
Je třeba zajistit řádné používání a odpovídající nakládání s
odpady.

Látkové roušky nejsou regulovány jako ochranné roušky nebo
v rámci směrnice o OOP. Liší se kvalitou a nepodléhají
povinnému testování či běžným normám, a nejsou tudíž
považovány za vhodnou alternativu zdravotnických roušek pro
ochranu zdravotnických pracovníků. Studie, která hodnotila
používání látkových roušek ve zdravotnickém zařízení, zjistila,
že zdravotníci používající 2vrstvé bavlněné látkové roušky byli
ve srovnání s těmi, kteří používali zdravotnické roušky,
vystaveni zvýšenému riziku nákazy onemocněním podobným
chřipce (72).
V souvislosti s vážným nedostatkem zdravotnických roušek lze
obličejové štíty, samotné, nebo v kombinaci s látkovými
rouškami, považovat za krajní nouzové řešení (73). V případě
používání obličejových štítů, zajistěte, aby měly správnou
konstrukci zakrývající strany obličeje a oblast pod bradou.

Možné škody a rizika při používání roušek a respirátorů ve
zdravotnickém zařízení zahrnují:
•
•

•
•
•

•
•

kontaminace
roušky
v
důsledku
manipulace
kontaminovanýma rukama (53, 54);
potenciální sebekontaminace v důsledku toho, že roušky
nejsou měněny, když jsou mokré, špinavé nebo poškozené;
nebo častým dotýkáním/upravování při nošení po delší
dobu (55);
možný vznik lézí na kůži obličeje, dráždivé dermatitidy
nebo zhoršení akné, je-li rouška používána často po dlouhé
hodiny(56-58);
nepohodlí, změny teploty obličeje a bolesti hlavy v
důsledku nošení roušky (44, 59, 60);
falešný pocit bezpečí, který může vést k potenciálně
menšímu dodržování dalších důležitých preventivních
opatření, jako jsou dodržování odstupu a správná hygiena
rukou, a rizikovému chování (61-64);
obtíže spojené s nošením roušek v horkém a vlhkém
prostředí
možné riziko vyčerpání zásob kvůli rozšířenému používání
roušek v souvislosti se všeobecným používáním roušek a
cíleným nepřetržitým používáním roušek a z toho plynoucí
nedostatek nebo nedostupnost pro zdravotnické pracovníky
pečující o pacienty s COVID-19 a pracující s jinými
pacienty, u nichž může být nutné používání
zdravotnických roušek nebo respirátorů.

Stejně jako u ostatních OOP, i u látkových roušek používaných
ve zdravotnických zařízeních platí, že pokud je v případě jejich
nedostatku nebo vyčerpání zásob výroba zajišťována lokálně,
měly by místní orgány posoudit produkt v souladu s
minimálními normami na funkčnost a technickými
specifikacemi (viz Přílohu).
Další faktory pro oblast komunitní péče
Stejně jako ostatní zdravotničtí pracovníci, i komunitní
zdravotničtí pracovníci by měli u všech pacientů za všech
okolností dodržovat standardní opatření a klást zvláštní důraz
na správnou hygienu rukou, ochranu dechu, čištění a dezinfekci
povrchů a okolního prostředí a na vhodné použití OOP. Pokud
u pacienta existuje podezření na onemocnění COVID-19 nebo
pokud je u něj potvrzeno, měli by zdravotničtí pracovníci vždy
dodržovat opatření týkající se kontaktu a přenosu kapének.
Tato opatření zahrnují používání zdravotnických roušek,
ochranného obleku, rukavic a ochrany očí (74).
Potřebná opatření PKI budou záviset na místní dynamice
přenosu COVID-19 a na typu kontaktu, který vyžaduje daná
zdravotnická činnost (viz Tabulku 1). Komunitní zdravotničtí
pracovníci by dále měli zajistit, aby pacienti a ostatní
pracovníci dodržovali preventivní opatření jako respirační
etiketu a udržování fyzického odstupu alespoň 1 metr. Mohou
také podpořit vytvoření a udržování míst pro hygienu rukou a
vzdělávání komunity (74). V kontextu známého výskytu nebo
podezření na komunitní nebo ohniskový přenos by komunitní
zdravotničtí pracovníci měli používat zdravotnické roušky při
poskytování běžných základních služeb (viz Tabulku 1).

Alternativy zdravotnických roušek ve zdravotnických
zařízeních
Balíček potřebných komodit (Disease commodity package,
DCP) WHO pro COVID-19 doporučuje, aby zdravotnické
roušky pro zdravotnické pracovníky byly typu II nebo vyšší
(65). Zdravotnické roušky typu II poskytují fyzickou bariéru
pro tekutiny a částice a mají účinnost filtrace bakterií ≥98%, ve
srovnání s rouškami typu I, které mají účinnost filtrace bakterií
≥95% a nižší odolnost vůči tekutinám (66). V případě
nedostatku zásob zdravotnických roušek typu II nebo vyššího
typu by zdravotničtí pracovníci měli jako alternativu používat
-6-

Tabulka 1. Používání roušek ve zdravotnických zařízeních v závislosti na scénáři přenosu, cílové populaci, prostředí,
činnosti a typu*
Scénář
přenosu
Výskyt nebo
podezření
výskyt
komunitního
nebo
ohniskového
přenosu SARSCoV-2

Výskyt nebo
podezření na
sporadický
přenos SARSCoV-2

Cílová populace
(kdo)
Zdravotničtí
pracovníci a
pečovatelé

Jakýkoli scénář
přenosu

Zdravotnická zařízení
(včetně primární,
sekundární, terciární
péče, ambulantní péče a
dlouhodobé péče)

Ostatní personál,
pacienti, návštěvy
dodavatelé služeb

Činnost (co)

Pro jakoukoliv činnosti v
prostorách péče o pacienty (s
nebo bez COVID-19) nebo v
jakýchkoliv společných
prostorách (např. jídelna,
sesterna)
Pro jakoukoliv činnost nebo
v jakýchkoliv společných
prostorách

Typ ochrany
dýchacích cest
(který) *
Zdravotnická rouška
(nebo respirátor při
provádění postupů
generujících
aerosoly)
Zdravotnická nebo
látková rouška

Hospitalizovaní pacienti

Na jednolůžkových
nebo vícelůžkových
pokojích

Pokud není možné dodržovat
fyzický odstup nejméně 1 metr

Zdravotničtí
pracovníci a
pečovatelé

Domácí návštěvy
(například při prenatální
nebo postnatální péči
nebo při chronických
onemocněních)
Komunita

Při přímém kontaktu s pacientem
nebo nemůže-li být dodržen
fyzický odstup nejméně 1 metr.

Zdravotnická zařízení
(včetně primární,
sekundární, terciární
péče, ambulantní péče a
dlouhodobé péče)

V prostorách péče o pacienty bez
ohledu na to, zda jde o pacienty s
podezřením / s potvrzeným
onemocněním COVID-19
Žádné běžné činnosti v blízkosti
pacientů

Domácí návštěvy
(například při prenatální
nebo postnatální péči
nebo při chronických
onemocněních)
Komunita

Přímý kontakt nebo vzdálenost
menší než 1 m.

Zdravotnická zařízení
(včetně primární,
sekundární, terciární
péče, ambulantní péče a
dlouhodobé péče)

Poskytování jakékoliv péče o pacienta Použití zdravotnické
roušky dle
standardních
opatření a opatření
založených na
přenosu

Komunita

Komunitní programy

Zdravotnická zařízení
(včetně primární,
sekundární, terciární
péče, ambulantní péče a
dlouhodobé péče), v
prostředí s prováděnými
postupy generujícími
aerosoly (PGA)

Provádění PGA na pacientovi, u
kterého je podezření na COVID-19,
nebo u kterého je toto onemocnění
potvrzeno, nebo poskytování péče v
prostorách, ve kterých jsou PGA
prováděny pro pacienty s COVID19.

Zdravotničtí
pracovníci a
pečovatelé
Ostatní personál,
pacienti, návštěvy
dodavatelé služeb a
všichni ostatní

Zdravotničtí
pracovníci a
pečovatelé

Nedokumentov
aný přenos
SARS-CoV-2

Prostředí (kde)

Zdravotničtí
pracovníci a
pečovatelé

Zdravotničtí pracovníci

Zdravotnická rouška

Komunitní programy/základní
běžné služby
Zdravotnická rouška

Zdravotnická rouška
není nutná.
Zdravotnické roušky
by měly být
používány v případně
kontaktu s pacientem
nebo vzdálenosti do 1
metru, nebo dle
místního hodnocení
rizika
Zdravotnická rouška

Komunitní programy

Respirátor (typu N95
nebo N99 nebo
FFP2 nebo FFP3)

*Tato tabulka se týká pouze použití zdravotnických roušek a respirátorů. Používání zdravotnických roušek a respirátorů může

být nutné kombinovat s dalšími vhodnými osobními ochrannými prostředky a opatřeními, a vždy se správnou hygienou rukou.

Používání roušek v kontextu COVID-19: Prozatímní
pokyny

Pokyny pro používání roušek v komunitním prostředí

jednorázových zdravotnických roušek nebo opakovaně
použitelných bavlněných roušek skládající se z 12-16 vrstev
(46). To lze považovat za nepřímý důkaz pro používání
roušek (zdravotnických nebo jiných) zdravými jedinci v širší
komunitě; tyto studie však naznačují, že tito jedinci by
museli být v těsné blízkosti nakažené osoby v domácnosti
nebo na hromadném shromáždění, kde nelze dosáhnout
fyzického odstupu, aby se nakazili virem. Výsledky
klastrových randomizovaných kontrolovaných studií
týkajících se používání roušek mladými dospělými žijícími
na univerzitních kolejích ve Spojených státech amerických
ukázaly, že obličejové roušky mohou snížit míru přenosu
nemocí podobných chřipce, ale neprokázaly žádný dopad na
riziko přenosu laboratorně potvrzené chřipky (115, 116).

Důkazy o ochranném účinku používání roušek v
komunitním prostředí
V současnosti existují pouze omezené a nekonzistentní
vědecké důkazy podporující účinnost používání roušek u
zdravých lidí v komunitním prostředí pro prevenci infekce
respiračními viry včetně SARS-CoV-2 (75). Velká
randomizovaná komunitní studie, při níž bylo 4862
zdravých účastníků rozděleno do skupiny nosící
zdravotnické roušky a kontrolní skupiny, nenalezla žádný
rozdíl ve výskytu infekce SARS-CoV-2 (76). Nedávný
systematický přehled objevil devět studií (z nichž osm bylo
randomizovaných kontrolovaných studií, ve kterých byly
randomizovány
skupiny
lidí
versus
jednotlivci)
porovnávajících
zdravotnické/chirurgické
roušky
s
nepoužíváním roušek při prevenci šíření virových
respiračních onemocnění. Dvě studie byly prováděny u
zdravotnických pracovníků a sedm v komunitě. Přezkum
došel k závěru, že nošení roušek může vést k malému nebo
žádnému rozdílu pro prevenci chřipce podobných
onemocnění (ILI) (RR 0,99, 95%CI 0,82 až 1,18) nebo
laboratorně potvrzených onemocnění (LCI) (RR 0,91,
95%CI 0,66-1,26) (44); jistota důkazů byla nízká pro ILI,
střední pro LC.

Pokyny
Skupina WHO COVID-19 IPC GDG zvážila všechny
dostupné poznatky týkající se používání roušek širokou
veřejností, včetně poznatků o účinnosti, úrovni jistoty a
dalších potenciálních přínosech a negativních důsledcích s
ohledem na scénáře přenosu, vnitřní a venkovní prostředí,
fyzický odstup a ventilaci. I přes omezené důkazy ochranné
účinnosti nošení roušek v komunitním prostředí, GDG
doporučuje nošení roušek navíc ke všem ostatním
doporučovaným preventivním opatřením v následujících
situacích:

Naproti tomu malá retrospektivní kohortová studie z
Pekingu zjistila, že používání roušek celými rodinami před
tím, než došlo k rozvoji příznaků COVID-19, bylo ze 79%
účinné pro redukování přenosu (OR 0,21, 0,06-0,79) (77).
Případová studie z Thajska zjistila, že nošení zdravotnických
nebo nezdravotnických roušek po celou dobu kontaktu s
pacientem s onemocněním COVID-19 bylo spojeno s o
77 % nižším rizikem infekce (aOR 0,23; 95% CI 0,09–0,60)
(78). Několik malých
observačních studií využívajících epidemiologická data
uvedlo souvislost mezi používáním roušek u nakažených
osob a prevencí dalšího přenosu infekce SARS- CoV-2 ve
veřejném prostředí. (8, 79-81).

1.

-

-

Řada studií, někdy recenzovaných (82-86), ale většinou
publikovaných předtiskově (87-104), uvádí pokles případů
COVID-19 v souvislosti s používáním roušek u veřejnosti,
na základě údajů na úrovni země nebo regionu. Jedna studie
uvádí souvislost mezi zavedením politiky nošení roušek
veřejností a zvýšeným pohybem (méně času doma, zvýšené
návštěvy komerčních míst) (105). Tyto studie se lišily v
prostředí, zdrojích údajů a statistických metodách a mají
důležitá omezení, která je třeba vzít v úvahu (106), zejména
nedostatek informací o skutečném riziku expozice mezi
jednotlivci, dodržování nošení roušek a uplatňování dalších
preventivních opatření (107, 108).

-

-

V oblastech s výskytem nebo podezřením na výskyt
komunitního nebo ohniskového přenosu SARS-CoV-2
WHO doporučuje používání roušek veřejností v
následujících situacích (viz Tabulku 2):
Vnitřní prostředí:
ve veřejných vnitřních prostorách s nedostatečnou
ventilací bez ohledu na fyzický odstup: omezené nebo
žádné otevírání oken nebo dveří, nesprávně fungující
nebo neudržovaná vzduchotechnika, nemožnost
posoudit vhodnost ventilace;
ve veřejných vnitřních prostorách, které mají adekvátní
větrání 3 , pokud není možné udržovat fyzický odstup
nejméně 1 metr
ve vnitřních prostorách v domácnosti: v přítomnosti
návštěvníka, který není členem domácnosti, při
nedostatečné ventilaci, omezené možnosti otevírání
oken nebo dveří pro přirozené větrání nebo omezená
funkce či možnost posoudit funkci vzduchotechniky,
bez ohledu na možnost dodržování fyzického odstupu
nejméně 1 metr;
ve vnitřních prostorách v domácnosti, které mají
adekvátní větrání, pokud není možné udržovat fyzický
odstup nejméně 1 metr

Studie chřipky, nemocí podobných chřipce a lidských
koronavirů (kromě COVID-19) poskytují důkazy o tom, že
použití zdravotnické roušky může zabránit přenosu
infekčních kapének od symptomatické nakažené osoby na
jinou osobu a potenciální kontaminaci okolního prostředí
těmito kapénkami (75). Existují omezené důkazy o tom, že
nošení zdravotnických roušek může být prospěšné pro
prevenci přenosu mezi zdravými jedinci, kteří sdílejí
domácnosti s nemocným, nebo mezi účastníky hromadných 3 Pro informace o adekvátní ventilaci se obraťte na regionální nebo národní instituce
shromáždění (44, 109–114).
nebo sdružení vzduchotechnických společností stanovující požadavky na ventilaci.
Meta analýza pozorovacích studií vykazujících vnitřní
předpojatost pozorovacích dat, ukázala, že s ochranou
zdravých jedinců v domácnostech a při kontaktu s
infikovanými osobami, je spojováno buď používání

Nejsou-li k dispozici nebo neplatí-li jiná doporučení, měla by být splněna
doporučená rychlost ventilace 10 l/s/osobu (kromě zdravotnických zařízení, pro která
platí specifické požadavky). Pro více informací viz „Coronavirus (COVID-19)
response resources from ASHRAE and others“
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
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Používání roušek v kontextu COVID-19: Prozatímní
pokyny
Tabulka 2. Používání roušek v komunitním prostředí v závislosti na scénáři přenosu, cílové populaci, prostředí, činnosti a typu*
Scénář přenosu

Známý výskyt nebo
podezření na výskyt
komunitního
n
ebo
ohniskového
přenosu
SARSCoV-2

Situace/prostředí (kde)

Vnitřní prostory, se známou
nedostatečnou ventilací nebo
při
nemožnosti
posoudit
ventilační
systém
nebo
nesprávné údržbě ventilačního
systému, bez ohledu na to, zda
je možné udržovat fyzický
odstup nejméně 1 metr.
Vnitřní prostory, které mají
adekvátní4 větrání, pokud není
možné
udržovat
fyzický
odstup nejméně 1 metr

Cílová populace (kdo)

Všeobecná populace ve veřejných*
prostorách, jako jsou obchody, sdílená
pracoviště, školy, kostely, restaurace,
tělocvičny atd. nebo v uzavřeném
prostředí, jako jsou například veřejné
dopravní prostředky.

Účel
používání
roušky
(proč)
Potenciální
přínos pro
kontrolu
zdroje

Typ
ochrany
dýchacích
cest (který)
Látková
rouška

V
domácnostech,
ve
vnitřních
prostorách, kde se nachází návštěvník,
který není členem domácnosti.

Venkovní prostředí, kde není
možné
udržovat
fyzický
odstup

Všeobecná populace v prostředích, jako
jsou přeplněné otevřené trhy, fronty
před budovami, během demonstrací
atd.

Prostředí, kde není možné
udržovat fyzický odstup, je-li
u jedince zvýšené riziko
infekce a/nebo negativních
důsledků

Jednotlivci/lidé s vyšším rizikem
vážných komplikací při COVID-19
• Lidé ve věku ≥ 60 let
• Lidé se zásadními
komorbiditami, jako
jsou
kardiovaskulární onemocnění,
diabetes mellitus, chronické
onemocnění plic,
rakovina, cerebrovaskulární
onemocnění, imunosuprese,
obezita, astma
Běžná populace

Ochrana

Zdravot
nická
rouška

Potenciální
přínos pro
kontrolu
zdroje a/nebo
ochranu

Závisí na
účelu (viz
podrobnosti v
pokynech)

Kdokoli s podezřením na COVID-19
nebo s potvrzeným onemocněním
COVID-19, bez ohledu na to, zda má
příznaky či nikoliv, nebo kdokoli
čekající na výsledky virových testů, jeli v přítomnosti jiných

Kontro
la
zdroje

Zdravot
nická
rouška

Známý výskyt nebo Přístup založený na riziku
podezření na
sporadický přenos,
nebo žádný
dokumentovaný
přenos SARS- CoV2
Jakýkoli scénář
Jakékoliv komunitní prostředí
přenosu

*Veřejné vnitřní prostory zahrnují jakékoliv vnitřní prostory mimo domácnost

Pro informace o adekvátní ventilaci se obraťte na regionální nebo národní instituce nebo sdružení vzduchotechnických společností stanovující
požadavky na ventilaci. Nejsou-li k dispozici nebo neplatí-li jiná doporučení, měla by být splněna doporučená rychlost ventilace 10 l/s/osobu
(kromě zdravotnických zařízení, pro která platí specifické požadavky). Pro více informací viz „Coronavirus (COVID-19) response resources from
ASHRAE and others“ https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
4
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Ve vnitřních prostorách:
Pokud není možné dodržovat fyzický odstup nejméně 1
metr;
jednotlivci/lidé s vyšším rizikem vážných komplikací v
důsledku onemocně í COVID-19 (jednotlivci ≥ 60 let věku a
lidé s dalšími zdravotními problémy, jako jsou
kardiovaskulární choroby, cukrovka, chronické onemocnění
plic, rakovina, cerebrovaskulární onemocnění nebo
imunosuprese) by měli nosit zdravotnické roušky, když není
možné udržet fyzický odstup.
2. V oblastech se známým výskytem nebo podezřením na
sporadický přenos nebo dokumentovaných případů WHO
doporučuje osobám s rozhodovací pravomocí, aby při
zvažování nebo při podpoře používání roušek širokou
veřejností uplatňovali přístup založený na riziku se
zaměřením na následující kritéria:
• Účel používání roušky. Je záměrem kontrola zdroje
(prevence přenosu viru od nakažené osoby na další
osoby) nebo ochrana (prevence nakažení zdravé
populace)?
• Riziko expozice SARS-CoV-2. Existuje na základě
epidemiologie a intenzity přenosu v rámci populace na
daném místě komunitní přenos a žádná nebo omezená
schopnost implementovat další ochranná opatření, jako
sledování kontaktů, testování, karanténa a péče o
potenciálně infikované a infikované pacienty? Existuje
riziko pro jednotlivce pracující v úzkém kontaktu s
veřejností (např. sociální pracovníci, pracovníci osobní
podpory, učitelé, pokladní)?
• Zranitelnost nositelů roušky/populace. Je nositel
roušky ohrožen rizikem vážných komplikací v důsledku
COVID-19? Zdravotnické roušky by měli používat
například starší lidé (> 60 let věku), pacienti s
imunosupresí, osoby s komorbiditami, jako jsou
kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus,
chronické
onemocnění
plic,
rakovina
a
cerebrovaskulární onemocnění (117).
• Prostředí, ve kterém populace žije. Je na místě vysoká
hustota obyvatelstva (jako například v uprchlických
táborech a jim podobných místech a na místech, kde
lidé žijí ve stísněných podmínkách) a jde o prostředí,
kde jednotlivci nejsou schopni dodržovat fyzickou
vzdálenost alespoň 1 metr (např. veřejná doprava)?
• Proveditelnost. Jsou roušky k dispozici za dostupné
ceny? Mají lidé přístup k čisté vodě za účelem praní
látkových roušek a může cílová populace tolerovat
možné nežádoucí dopady nošení roušek?
• Typ roušky. Může použití zdravotnických roušek v
komunitě způsobit, že se tento důležitý zdroj nedostane
ke zdravotnickým pracovníkům a k ostatním, kteří jej
potřebují nejvíce? V oblastech s nedostatkem
zdravotnických roušek by měly být zdravotnické
roušky vyhrazeny pro zdravotnické pracovníky a
ohrožené osoby.
Rozhodnutí vlád a místních úřadů, zda mají být roušky
doporučovány nebo nařizovány, by mělo být založeno na výše
uvedených kritériích a na místních souvislostech, kultuře,
dostupnosti roušek a na potřebných prostředcích.

Používání roušek v kontextu COVID-19: Prozatímní
pokyny
potenciální příznaky COVID-19, a to i pokud jsou pouze
mírné;
- dodržovat pokyny týkající se nasazování, sundávání a
likvidace zdravotnických roušek a provádět správnou
hygienu rukou (118);
- dodržovat všechna další opatření, zvláště ochranu dýchacích
cest, pravidelnou hygienu rukou a udržování bezpečné
fyzické vzdálenosti od ostatních osob, která je minimálně 1
metr. Pokud osoby s podezřením nebo s potvrzeným
onemocněním COVID-19 nemají k dispozici zdravotnické
roušky, měly by používat látkové roušky vyhovující
specifikacím uvedeným v Příloze tohoto dokumentu jako
opatření pro kontrolu zdroje až do získání přístupu ke
zdravotnickým rouškám. Používání nezdravotnických
roušek může minimalizovat projekci respiračních kapének
nositelem (119, 120).
- Osoby bez příznaků, které měly pozitivní test na SARSCoV-2, by měly při kontaktu s ostatními nosit
zdravotnickou roušku po dobu 10 dní od pozitivního testu.
Potenciální přínosy/negativní dopady
Potenciální výhody používání roušek zdravými osobami na
veřejnosti zahrnují:
• omezené šíření respiračních kapének obsahujících infekční
virové částice, včetně kapének od infikovaných osob, u
nichž dosud nedošlo k rozvoji příznaků (121);
• snížený potenciál pro stigmatizaci a větší akceptovatelnost
nošení roušky, ať už kvůli prevenci nakažení ostatních,
nebo osobami pečujícími o pacienty s COVID-19 v
neklinických podmínkách (122);
• zajištění pocitu lidí, že se i oni mohou podílet na zastavení
šíření viru;
• povzbuzování dalšího chování k prevenci přenosu, jako je
hygiena rukou a nedotýkání se očí, nosu a úst (123-125);
• prevence přenosu dalších respiračních onemocnění, jako
tuberkulózy a chřipky a snížení zátěže těchto chorob
během pandemie (126).

•
•
•
•
•

•
•
•

3. Při jakémkoliv scénáři přenosu:
• Osoby s jakýmikoliv příznaky naznačujícími COVID19 by měly používat zdravotnické roušky a (5) navíc:
- zůstat v izolaci, a vyhledat lékařskou pomoc ihned,
jakmile se přestanou cítit dobře a objeví se u nich
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Potenciální nevýhody používání roušek zdravými osobami
na veřejnosti zahrnují:
bolesti hlavy a/nebo dýchací potíže, v závislosti na typu
používané roušky (55);
vznik lézí na kůži obličeje, dráždivé dermatitidy nebo
zhoršení akné, je-li rouška používána často po dlouhé
hodiny (58, 59, 127);
potíže
se
zřetelnou
komunikací,
zejména
u
nedoslýchavých a neslyšících osob či jiných osob
využívajících odezírání ze rtů (128, 129);
diskomfort (44, 55, 59)
falešný pocit bezpečí, který může vést k potenciálně
nižšímu dodržování dalších důležitých preventivních
opatření, jako je dodržování vzdálenosti a správná hygiena
rukou (105);
nesprávné nošení roušky, zejména u malých dětí (111,
130-132;
problémy nakládání s odpady; nesprávná likvidace roušek
vedoucí ke zvýšenému množství odpadků na veřejných
místech a nebezpečí pro životní prostředí (133);
nevýhody a obtíže spojené se situacemi, kdy roušky
používají děti, osoby s vývojovými postiženími, osoby s
duševními poruchami, starší osoby s kognitivní poruchou,
osoby s astmatem nebo chronickými respiračními
problémy, osoby, které mají poraněný obličej nebo jsou po
nedávné operaci úst/čelisti, a osoby žijící v horkém a
vlhkém prostředí (55, 130).

Používání roušek v kontextu COVID-19: Prozatímní
pokyny
Aspekty implementace

Používání obličejových štítů u veřejnosti

Při implementace politiky nošení roušek pro veřejnost by
subjekty s rozhodovací pravomocí měly:
• srozumitelně komunikovat účel nošení roušky včetně
toho, kdy, kde a jak by měl být používán jaký typ
ochrany; vysvětlit, čeho může být používáním roušek
dosaženo a čeho nikoli, jasně sdělit, že se jedná o
součást balíčku opatření, do kterých patří i hygiena
rukou, dodržování fyzického odstupu, respirační etiketa,
dostatečné větrání vnitřních prostor a další opatření,
která jsou nezbytná a všechna se navzájem posilují;
• informovat/poučit lidi o tom, kdy a jak bezpečně
používat roušku (viz část o údržbě roušky);
• zvážit proveditelnost používání roušek, problémy s
dodávkami roušek/s přístupem k rouškám (čištěním,
uskladněním), nakládání s odpady, udržitelnost, sociální
a psychologické přijetí (nošení i nenošení různých typů
roušek v různých situacích);
• pokračovat ve shromažďování vědeckých údajů a
poznatků týkajících se účinnosti používání roušek
(včetně různých typů roušek) v prostředí mimo
zdravotnická zařízení;
• vyhodnocovat dopad (pozitivní, neutrální nebo
negativní) používání roušek širokou veřejností (včetně
behaviorálních a sociálních věd) prostřednictvím
kvalitního výzkumu.

V současnosti se má za to, že obličejové štíty poskytují
pouze ochranu na úrovni ochrany očí a neměly by být
považovány za ekvivalent roušek, pokud jde o ochranu před
kapénkami a/nebo regulaci zdroje. Současné normy
laboratorního testování u obličejových štítů hodnotí pouze
jejich schopnost poskytnout ochranu před zásahem očí
stříkajícími chemickými látkami (145).
V souvislosti s nedostupností nebo obtížemi při nošení
nezdravotnických roušek (například u osob s kognitivními,
respiračními či sluchovými omezeními) mohou být
obličejové štíty zvažovány jako alternativa při zohlednění
jejich menší účinnosti při prevenci přenosu kapének. V
případě používání obličejových štítů, zajistěte, aby měly
správnou konstrukci zakrývající strany obličeje a oblast pod
bradou.

Zdravotnické roušky pro domácí péči o pacienty s
COVID-19
WHO poskytuje pokyny k tomu, jak se v domácím prostředí
starat o pacienty s podezřením na COVID-19 a o pacienty, u
kterých je tato nemoc potvrzena, není-li možná péče ve
zdravotnickém zařízení nebo v jiném ústavním zařízení (5).
Osoby s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo s
lehkými příznaky onemocnění by měly nosit zdravotnické
roušky v maximální možné míře, zejména pokud není jiná
možnost, než aby se nacházely ve stejné místnosti s dalšími
lidmi. Rouška by měla být vyměňována nejméně jednou
denně. Osoby, které nedokáží snášet nošení zdravotnické
roušky, musí přísně dodržovat respirační etiketu (tj. při kašli
a kýchání zakrývat ústa a nos jednorázovým papírovým
kapesníkem a ten po použití okamžitě zlikvidovat, nebo
využívat metodu ohnutého lokte a hned poté provést
správnou hygienu rukou).
Pečovatelé nebo lidé sdílející obytný prostor s osobami s
podezřením na onemocnění COVID-19 nebo s lehkými
příznaky, by měli nosit zdravotnickou roušku, když se
nacházejí ve stejné místnosti jako postižená osoba.

-

Používání roušek při fyzické aktivitě
Důkazy
Existuje omezený počet studií o přínosech a negativních
důsledcích nošení zdravotnických roušek, respirátorů a
nezdravotnických roušek při cvičení. Několik studií
prokázalo statisticky významné škodlivé účinky na různé
kardiopulmonální fyziologické parametry během mírného až
středního cvičení u zdravých subjektů a pacientů s
přidruženými
respiračními
chorobami
(134–140).
Nejvýznamnější dopady byly důsledně spojeny s
používáním respirátorů a týkaly se osob se přidruženými
obstrukčními plicními chorobami dýchacích cest, jako astma
a chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN), zejména
pokud je choroba středně vážná až vážná (136). V některých
studiích používání roušek během cvičení byly hlášeny také
změny mikroklimatu obličeje se zvýšenou teplotou, vlhkostí
a pocity dušnosti (134, 141). Nedávný přehled zjistil
zanedbatelné důkazy o negativních účincích používání
roušek během cvičení, ale zaznamenal obavy u jedinců s
těžkou kardiopulmonální chorobou (142).
Pokyny
WHO doporučuje, aby lidé nepoužívali roušky během
intenzivní fyzické aktivity (143), protože roušky mohou
omezovat možnost pohodlně dýchat. Nejdůležitějším
preventivním opatřením při cvičení je udržování fyzického
odstupu nejméně 1 metr a zajištění dostatečného větrání.
Pokud aktivita probíhá uvnitř, musí být po celou dobu
zajištěna adekvátní přirozená ventilace nebo musí být zapnut
řádně fungující a udržovaný ventilační systém (144).
Zvláštní pozor by měla být věnována čištění a dezinfekci
prostředí, zejména povrchů, kterých se lidé často dotýkají.
Pokud výše uvedená opatření není možné zajistit, je na místě
zvážit dočasné uzavření veřejných tělocvičen.

-
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Příloha: Aktualizované pokyny pro nezdravotnické
(látkové) roušky
Základní informace
Nezdravotnické roušky, označované také jako látkové
roušky, nejsou ani zdravotnickým prostředkem, ani osobním
ochranným prostředkem. Nezdravotnické roušky jsou určeny
pro širokou veřejnost, primárně pro ochranu ostatních osob
před kapénkami obsahujícími virus vydechovanými
nositelem roušky. Tyto roušky nejsou regulovány předpisy
místních zdravotnických úřadů nebo úřadů pro bezpečnost
práce a ani výrobci nemusí dodržovat směrnice
standardizačních organizací. Nezdravotnické roušky mohou
být vyráběné doma nebo průmyslově. Základní parametry
funkčnosti zahrnují dobrou prodyšnost, filtraci kapének
pocházejících od nositele a přiléhavost zajišťující zakrytí
nosu a úst. Výdechové ventily na rouškách se nedoporučují,
jelikož nemají funkci filtrace vzduchu vydechovaného
nositelem roušky.
Nezdravotnické roušky jsou vyráběny z různých tkaných a
netkaných textilií, jako jsou například tkaná bavlna, směsi
bavlny a syntetiky, polyestery a prodyšný netkaný
polypropylen. Mohou být vyrobeny z různých kombinací
látek, skládat se z různých vrstev a jsou k dispozici v
různých tvarech. V současné době je známo více o běžných
domácích tkaninách a kombinacích pro výrobu
nezdravotnických roušek s cílovou filtrační účinností a
prodyšností (119, 146-150). Několik těchto textilií a
kombinací bylo systematicky hodnoceno a mezi dostupnými
nezdravotnickými rouškami není žádný design, výběr
materiálu, vrstvení nebo tvar, který by byl považován za
optimální. Zatímco se studie zaměřily na jednotlivé látky a
kombinace, jen málo z nich zkoumalo tvar a univerzální
přizpůsobení nositeli. Neomezená kombinace látek a
materiálů vede k proměnlivé filtrační schopnosti a
prodyšnosti.
V souvislosti s celosvětovým nedostatkem zdravotnických
roušek a OOP, může vyzvání veřejnosti k vytvoření
vlastních látkových roušek podpořit integraci jednotlivých
podniků a komunit. Výroba nezdravotnických roušek může
navíc představovat zdroj příjmů pro ty, kteří jsou schopni
vyrábět roušky v rámci svých komunit. Látkové roušky také
mohou být formou kulturního projevu a tím mohou
podporovat veřejné přijetí ochranných opatření. Bezpečné
opětovné používání látkových roušek také sníží náklady a
plýtvání a přispěje k udržitelnosti (151-156).
Tato příloha je určena pro dva typy čtenářů: pro výrobce
podomácku vyráběných roušek a pro výrobce průmyslově
vyráběných roušek. Tyto pokyny jsou určeny také pro
subjekty s rozhodovací pravomocí a manažery (na národní či
nižší úrovni) doporučující druhy nezdravotnických roušek,
vzhledem k tomu, že tyto subjekty a osoby by měly
zohlednit následující vlastnosti nezdravotnických roušek:
prodyšnost, filtrační účinnost nebo filtraci, počet a
kombinaci použitých textilních vrstev, tvar, povrchovou
úpravu a údržbu.
Poznatky o účinnosti nezdravotnických (látkových)
roušek
Byla identifikována řada přehledů zabývajících se účinností
nezdravotnických roušek (151-156). Jeden systematický
přehled (155) identifikoval 12 studií a vyhodnocoval
kvalitu studií. Deset studií bylo laboratorních (157-166) a
dvě zprávy shrnovaly

jedno randomizované hodnocení (72, 167). Většina studií byla
provedena před objevením onemocnění COVID-19 nebo
používala laboratorně vytvořené částice pro posouzení účinnosti
filtrace. Celkově přehledy dospěly k závěru, že látkové roušky
mají omezenou účinnost v boji proti přenosu virové infekce.
Doma vyráběné nezdravotnické roušky
Doma vyráběné nezdravotnické roušky vyrobené z běžných
látek (např. bavlna, směsi bavlny a polyester) by ideálně měly
mít třívrstvou strukturu, kde každá vrstva zajišťuje určitou
funkci (viz Obrázek 1) (168). Měly by zahrnovat:
1.

2.

3.

vnitřní vrstvu (která bude v kontaktu s obličejem) z
hydrofilního materiálu (např. bavlna nebo směs bavlny,
bavlněné plátno a flanel), který nedráždí pokožku a může
zachytit kapénky (148)
prostřední hydrofobní vrstvu ze syntetického prodyšného
netkaného materiálu (polypropylenový, polyesterový a
polyaramidový spunbond), která může zlepšit filtraci,
předcházet průchodu kapének nebo zadržovat kapénky
(148, 150)
vnější vrstvu vyrobenou z hydrofobního materiálu (např.
polypropylenový nebo polyesterový spunbond nebo jejich
směsi), která může omezit možnost proniknutí externí
kontaminace k nosu a ústům nositele a brání akumulaci
vlhkosti, která by blokovala póry tkaniny (148).

Ačkoliv jsou pro nezdravotnické roušky doporučovány
minimálně tři vrstvy nejběžněji používaných tkanin, je možné,
splňují-li požadavky na funkčnost, používat jednoduché, dvojité
nebo jinak vrstvené kombinace moderních materiálů. Je důležité
zdůraznit, že se zvyšujícím se počtem vrstev pevně tkaných
materiálů se může snižovat prodyšnost. Rychlou kontrolu
prodyšnosti lze provést ověřením možnosti dýchat ústy skrze
více vrstev.

Vnitřní

Střední

Vnější

• Hydrofilní
• Bavlna

• Filtrace
• Nylon, PP

• Hydrofobní
• Polyester

nebo směs
bavlny

spunbond,
vlněný
filc

Obrázek 1. Konstrukce nezdravotnické roušky využívající
prodyšné textilie jako bavlnu, směsi bavlny, polyestery, nylon,
netkanou polypropylenovou textilii, které jsou prodyšné, může
zajišťovat dostatečnou filtrační funkci při použití vrstvení.
Splňují-li požadavky na funkčnost, je možné používat
jednoduché, dvojité nebo jinak vrstvené kombinace moderních
materiálů (72).
Předpoklady týkající se domácích roušek spočívají v tom, že
jednotliví výrobci mají přístup pouze k běžným tkaninám pro
domácnost a nemají přístup k testovacím zařízením pro
potvrzení cílového výkonu (filtrace a prodyšnosti). Obrázek 1
ilustruje vícevrstvou konstrukci roušky s příklady možností
použitých textilií. Velmi porézní materiály, jako je gáza, mohou
i při použití více vrstev poskytovat velmi nízkou účinnost
filtrace (147). Látky s vyšším počtem vláken nabízí lepší
filtrační výkon (169). Kávové filtry, sáčky do vysavačů a další
materiály neurčené k výrobě oděvů není vhodné používat,
jelikož mohou obsahovat škodlivé látky, které by mohly být
vdechovány. Mikroporézní membrány jako Gore-Tex nejsou
doporučovány (170).
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Průmyslově vyráběné nezdravotnické roušky: obecné
úvahy pro výrobce
Filtrace a prodyšnost

Nezdravotnické roušky, včetně všech jejich součástí a obalů,
musí být bezpečné, netoxické a bezpečné pro děti (bez
odhalených ostrých hran, vyčnívajícího kovu či hrubých
materiálů). Průmyslově vyráběné nezdravotnické roušky
musí být vyráběny postupem, který je certifikován v rámci
systému řízení kvality (např. ISO 9001). Důrazně jsou
podporovány standardy sociální odpovědnosti (např. SAI
SA8000) pro více různých aspektů poctivých pracovních
postupů, zdraví a bezpečnosti pracovní síly a dodržování
dětských práv UNICEF a obchodních zásad.

Filtrace závisí na účinnosti filtrace (v %), typu filtrovaných
částic (olej, pevné látky, kapénky obsahující bakterie) a
velikosti částic (viz Tabulku 1). V závislosti na použité látce
se mohou filtrační účinnost a prodyšnost vzájemně doplňovat
nebo vzájemně rušit. Výběr materiálu pro filtraci kapének
(bariéru) je důležitý stejně jako prodyšnost. Filtrace závisí na
pevnosti tkaniny a průměru vláken nebo nití. Netkané
materiály používané pro jednorázové roušky se vyrábějí
pomocí postupů pro vytváření polymerních vláken, která jsou
tenčí než přírodní vlákna, jako je bavlna, a která jsou
spojována částečným roztavením.

Kritéria výkonu standardizačních organizací
Výrobci vyrábějící roušky s konzistentně standardizovaným
výkonem mohou dodržovat vydané zdarma dostupné
pokyny od několika organizací, včetně následujících:
Francouzské sdružení pro normalizaci (skupina AFNOR),
Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Švýcarská národní
pracovní skupina COVID-19, Americká asociace textilních
chemiků a koloristů (AATCC), jihokorejské ministerstvo
pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS), Italský
normalizační úřad (UNI) a vláda státu Bangladéš.

Prodyšnost představuje rozdíl tlaku v roušce a je obvykle
uváděna v milibarech (mbar), v pascalech (Pa) nebo
normalizovaně na plochu jako milibar nebo pascal na cm2
(mbar/cm2 nebo Pa/cm2). Přípustná prodyšnost zdravotnické
roušky je méně než 49 Pa/cm2. Pro nezdravotnické roušky by
přípustný rozdíl tlaku, po celé roušce, měl být nižší než
60 Pa/cm2, přičemž nižší hodnota indikuje lepší prodyšnost.
Nezdravotnické látkové roušky tvořené dvěma vrstvami
polypropylenového spunbond materiálu a dvěma vrstvami
bavlny se ukázaly jako splňující minimální požadavky na
filtraci kapének a prodyšnost dle směrnice CEN CWA 17553.
K výrobě roušek se nedoporučuje používat elastický materiál,
jelikož při nošení roušky se může materiál roztahovat přes
obličeje a může docházet k rozšíření pórů a nižší filtrační
účinnosti po více použitích. Elastické materiály jsou navíc
citlivé na praní při vysokých teplotách a mohou se tak časem
znehodnotit.

Základní parametry
Základní parametry představované v této části jsou syntézou
výše zmiňovaných regionálních a národních pokynů.
Zahrnují filtraci, prodyšnost a padnutí. Dobrého výkonu je
dosaženo, když jsou všechny tři základní parametry
optimalizovány na upřednostňované limitní hodnoty
(Obrázek 2).

Povrchová úprava látky prostřednictvím sloučenin, jako je
vosk, může posílit bariéru a učinit roušku odolnou vůči
tekutinám; taková povrchová úprava však může neúmyslně
ucpat póry a ztížit dýchání přes roušku. Kromě snížení
prodyšnosti může také dojít k tomu, že během vydechování po
stranách roušky bude unikat více vzduchu. Povrchová úprava
se proto nedoporučuje.

Pa
dn

Ventily umožňující odchod nefiltrovaného vzduchu z roušky
se nedoporučují, protože nejsou vhodné k účelu prevence
přenosu nákazy.

Optimální
výkon
Filtrace

Prodyšnost

Obrázek 2. Ilustrace tří základních parametrů: filtrace,
prodyšnost a vhodná velikost.
Přehled tří základních parametrů je možné nalézt v Tabulce
1 a další aspekty výkonu v Tabulce 2. Minimální limit
představuje minimální přijatelnou hodnotu parametru,
zatímco upřednostňovaný limit představuje optimální
hodnotu.
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Tabulka 1. Základní parametry (minimální a upřednostňované) pro vyráběné nezdravotnické roušky
Základní
parametry
1. Filtrace*
1.1. účinnost
filtrace
1.2.
Posuzova
né částice

Minimální limit

Upřednostňovaný limit

70% @ 3 mikrony

> 70%, bez narušení prodyšnosti

Pevné látky: chlorid sodný (NaCl), práškový
mastek, holi prášek, vápno, polystyrenové
latexové kuličky

Na základě dostupnosti

Kapalina:
DEHS,
parafínový olej
1.3. Velikost částic

diethylhexyl-sebakát,
Rozmezí velikosti částic

Zvolte jednu z velikostí:
3 µm, 1 µm nebo menší

2. Prodyšnost
2.1.
Dýchací
odpor**

≤60 Pa/cm2

Dospělí: ≤ 40 Pa/cm2

2.2
Výdechové
ventily

Nedoporučuje se

N/A

3.1. Krytí

Úplné zakrytí nosu a úst, rovnoměrně
přiléhavý obvod na kořeni nosu, tvářích ,
bradě a bočních stranách obličeje; dostatečná
povrchová plocha pro minimalizaci dýchacího
odporu
a minimalizaci úniku po stranách

Stejné jako u současných požadavků

3.2 Těsnost

V současnosti nevyžadováno

Těsnost odpovídající respirátorům:

Děti: ≤ 20 Pa/cm2

3. Padnutí

Faktor těsnosti 100 pro N95
Maximální celkový únik dovnitř 25 % (požadavek na
FFP1)
3.2. Velikost

Dospělí a děti

Rouška by měla zakrývat obličej od kořene nosu až pod
bradu a tváře na obou stranách
Velikosti pro dospělé a děti (3-5, 6-9, 10-12, >12)

3.3 Pevnost šňůrek

> 44,5 N

* Menší částice mohou mít za následek menší filtraci.
** Vysoký odpor může způsobit obtékání roušky. Nefiltrovaný vzduch bude unikat po stranách a kolem nosu, je-li to snazší cesta.
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antimikrobiálními aditivy, pouze nejsvrchnější vrstva.
Normy pro antimikrobiální textilie (např. ISO 18184, ISO
20743, AATCC TM100, AATCC 100) se obvykle týkají
pomalého účinku. Inhibice růstu mikrobů může dosáhnout
plné účinnosti po kontaktu trvajícím 2 až 24 hodin, v
závislosti na konkrétní normě. Normy jsou běžně používané
pro sportovní oděvy a k podložení tvrzení o funkci kontroly
zápachu. Tyto normy nejsou vhodné pro nezdravotnické
látkové roušky a mohou poskytovat falešný pocit ochrany
před infekcí. V případě, že výrobci uvádějí tato tvrzení, měli
by specifikovat, které normy podporují antimikrobiální
funkci, posuzovaný mikroorganismus a dobu kontaktu.

Padnutí: tvar a velikost
Padnutí je třetím základním parametrem, který zohledňuje
zakrytí, těsnění, velikost a pevnost šňůrek. Jak roušky
padnou, v současnosti neřeší žádná norma, s výjimkou
antropometrických aspektů rozměrů obličeje (ISO/TS
16976-2) nebo zjednodušení na výšku roušky (jihokorejská
norma KF-AD). Je důležité zajistit, aby rouška držela
pohodlně na svém místě s co nejmenším upravováním
elastických gumiček nebo šňůrek.
Rouška může mít obvykle plochý skládaný tvar nebo tvar
podobný zobáku ptakopyska. Oba tyto tvary jsou navrženy
tak, aby přiléhaly těsně kolem nosu, tváří a brady nositele.
Těsně padnoucí střih je navrhován, protože omezuje unikání
nefiltrovaného vzduchu z roušky (148). Rouška by ideálně
neměla přicházet do kontaktu se rty, pokud alespoň na jedné
straně roušky není použita hydrofobní textilie (148). Situace,
při kterých nefiltrovaný vzduch proniká z roušky ven a z
vnějšího okolí dovnitř, může mít na svědomí velikost a tvar
roušky (171).

Těkavá aditiva nejsou doporučována, jelikož mohou
představovat zdravotní riziko při opakovaném vdechování
při nošení. Certifikace organizací jako OEKO-TEX (Evropa)
nebo SEK (Japonsko) a aditiva splňující požadavky
směrnice REACH (Evropa) nebo Agentury pro ochranu
životního prostředí (EPA, USA) ukazují na bezpečnost a
bezpečné dávkování textilních aditiv.
Tabulka
2.
Další
nezdravotnické roušky

Další aspekty
Volitelné parametry, které je možné zvažovat kromě
základních funkčních parametrů zahrnují opakovanou
použitelnost, biologickou rozložitelnost u jednorázových
roušek, případně antimikrobiální funkci a chemickou
bezpečnost (viz Tabulku 2).

parametry

pro

vyráběné

Další parametry

Minimální limit

Počet pracích cyklů v
případě opakovaného
použití

5 cyklů

Likvidace

Opakovaně použitelné

Nezdravotnické roušky určené k opakovanému použití by
měly mít přiloženy pokyny pro praní a musí vydržet
minimálně pět pracích cyklů, přičemž počáteční funkčnost
musí být zachována po každém cyklu.

V případě biologické
rozložitelnosti (CFCBIO), dle UNI EN 13432,
UNI EN 14995

Moderní textilie mohou být po ukončení použitelnosti
biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné dle
standardního postupu (např. UNI EN 13432, UNI EN 14995
a UNI / PdR 79).

Antimikrobiální funkce
(proti bakteriím, virům,
plísním)

ISO 18184 (viry)
ISO 20743 (bakterie)
ISO 13629 (plísně)

Výrobci někdy uvádějí, že jejich nezdravotnické roušky mají
antimikrobiální funkci. Antimikrobiální funkce může být
důsledkem povrchového ošetření nebo aditiv přidávaných k
textilním vláknům. Ošetřené látky nesmí přijít do přímého
kontaktu se sliznicemi, vnitřní tkanina by neměla být
ošetřena

AATCC TM100 (bakterie)
Chemická bezpečnost

Vyhovuje přepisům
REACH, včetně
bezpečnosti pro
inhalaci
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