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Obecně

Scénáře

Dne 30. ledna 2020 oznámila Světová zdravotnická
organizace, že epidemie onemocnění COVID-19
představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního
významu. Ke 4. březnu 2020 byly hlášeny případy COVID19 v 77 zemích. Dosud byla většina případů hlášena z Číny,
přičemž případy v některých jiných zemích se vyskytly
mezi osobami, které cestovaly do Číny. V únoru 2020 se
počet případů v Číně snížil, zatímco počet případů a zemí,
které hlásily případy onemocnění, se zvýšil.

Světová zdravotnická organizace definovala čtyři scénáře
přenosu onemocnění COVID-19:
1.
2.
3.

4.
V několika zemích se prokázalo, že přenos viru COVID-19
z jedné osoby na druhou lze zpomalit nebo zastavit. Tato
opatření zachránila životy a poskytla zbytku světa více času
na přípravu na příchod COVID-19: přípravu systémů reakce
na mimořádné situace; zvýšení kapacity detekce a péče o
pacienty; zajištění, aby nemocnice měly místo, zásoby a
potřebný personál; a rozvíjení život zachraňujících
lékařských zákroků. Každá země by měla naléhavě přijmout
veškerá nezbytná opatření, aby zpomalila další šíření a
zabránila zahlcení svého systému zdravotní péče vážně
nemocnými pacienty s COVID-19.

V zemích by mohlo dojít k jednomu nebo několika z těchto
scénářů na nižší než celostátní úrovni a země by si měly
upravit a přizpůsobit svůj přístup podle lokálních okolností.
Země by se měly připravit, aby mohly reagovat na všechny
scénáře přenosu v souladu s rámcem stanoveným ve
Strategickém plánu připravenosti a reakce na COVID-19.
Stanovení priorit a zaměření zdrojů pro každou odbornou
oblast bude záviset na tom, který scénář (scénáře) přenosu
země řeší.

Cílem strategického plánu připravenosti a reakce na
COVID-19 je:
-

Země bez případů (žádné případy);
Země s 1 nebo více případy, importované nebo
lokálně zjištěné (sporadické případy);
Země, ve kterých dochází ke klastrům případů
v čase, zeměpisné poloze a/nebo společné
expozici (klastry případů);
Země, ve kterých dochází k větším ohniskům
lokálního přenosu (komunitní přenos).

COVID-19 je nové onemocnění, které se liší od jiných viróz
SARS, MERS a chřipky. Přestože se infekce koronaviry a
chřipky mohou projevovat podobnými příznaky, virus
zodpovědný za COVID-19 se liší, pokud jde o šíření v
komunitě a závažnost. O této nemoci a jejím dopadu v
různých oblastech 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.

Zpomalit a zastavit přenos, zabránit vzniku
ohnisek a zpomalit šíření
Poskytnout optimalizovanou péči všem pacientům,
zejména vážně nemocným
Minimalizovat dopad epidemie na zdravotnické
systémy, sociální služby a hospodářskou činnost

Všechny země by měly zvýšit svou úroveň připravenosti,
pohotovosti a reakce, aby mohly identifikovat, léčit a
pečovat o nové případy COVID-19. Země by se měly
připravit, aby mohly reagovat na různé scénáře v oblasti
veřejného zdraví, přičemž si musí uvědomit, že neexistuje
žádný univerzální přístup k řešení případů a epidemií
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.

V tabulce jsou popsána opatření v rámci připravenosti,
pohotovosti a reakce na COVID-19 pro každý scénář
přenosu. Uvedeny jsou odkazy na stávající odborné
pokyny WHO.
Veškeré odborné pokyny WHO najdete zde:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance.

1

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

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 místně
získaných

Většina případů místního přenosu je
spojena s řetězci přenosu

Ohniska epidemie, u nichž není možné spojit
potvrzené případy prostřednictvím řetězců
přenosu z důvodu velkého množství případů
nebo zvýšením 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

Zpomalit přenos, snížit počet případů,
ukončit komunitní epidemie

Prioritní oblasti práce
Mechanismy reakce na
mimořádné situace

Aktivovat mechanismy reakce
na mimořádné situace

Posílit mechanismy reakce na
mimořádné situace

Rozšířit mechanismy reakce na
mimořádné situace

Rozšířit mechanismy reakce na mimořádné
situace

Informování o riziku a
zapojení veřejnosti

Informovat veřejnost a aktivně s ní
komunikovat formou informování o
riziku a zapojení komunity

Informovat veřejnost a aktivně s ní
komunikovat formou informování o
riziku a zapojení komunity

Informovat veřejnost a aktivně s ní
komunikovat formou informování o
riziku a zapojení komunity

Informovat veřejnost a aktivně s ní
komunikovat formou informování o riziku a
zapojení komunity

Vyhledávání případů,

Provádět aktivní vyhledávání případů,

Posílit aktivní vyhledávání případů,

Zintenzivnit vyhledávání případů,

trasování a vedení
kontaktů

trasování a monitorování kontaktů;
karanténa kontaktů a izolace případů

trasování a monitorování kontaktů;
karanténa kontaktů a izolace případů

trasování, monitorování kontaktů,
karanténa kontaktů a izolace případů;

Zvážit testování na COVID-19 s
využitím stávajících systémů
surveillance respiračních
onemocnění a nemocniční
surveillance.
Hygiena rukou, etiketa při kašli,
udržovat bezpečnou vzdálenost od
ostatních
Testovat podezřelé případy podle
definice případu WHO, kontakty
potvrzených případů; testovat
pacienty identifikované
prostřednictvím surveillance
respiračních onemocnění

Provádět surveillance COVID-19 s
využitím stávajících systémů
surveillance respiračních onemocnění
a nemocniční surveillance

Rozšířit surveillance COVID-19 s
využitím stávajících systémů
surveillance respiračních
onemocnění a nemocniční
surveillance
Hygiena rukou, etiketa při kašli,
udržovat bezpečnou vzdálenost od
ostatních
Testovat podezřelé případy podle
definice případu WHO, kontakty
potvrzených případů; testovat
pacienty identifikované
prostřednictvím surveillance
respiračních onemocnění

Pokud je to možné, pokračovat v trasování
kontaktů,
zejména v nově infikovaných oblastech,
karanténa kontaktů a izolace případů;
uplatňovat samovolně zahájenou izolaci
u symptomatických osob
Přizpůsobit stávající systémy surveillance,
aby bylo možné monitorovat aktivitu
onemocnění (například prostřednictvím
sentinelového sledování)

Surveillance

Opatření v oblasti
veřejného zdraví
Laboratorní testování

Hygiena rukou, etiketa při kašli,
udržovat bezpečnou vzdálenost od
ostatních
Testovat podezřelé případy podle
definice případu WHO, kontakty
potvrzených případů; testovat pacienty
identifikované prostřednictvím
surveillance respiračních onemocnění
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Hygiena rukou, etiketa při kašli,
udržovat bezpečnou vzdálenost od
ostatních
Testovat podezřelé případy podle definice
případu WHO a symptomatické kontakty
pravděpodobných/potvrzených případů;
testovat pacienty identifikované
prostřednictvím surveillance respiračních
onemocnění. Pokud je kapacita testování
přetížena, stanovit prioritu testování ve
zdravotnických zařízeních a u zranitelných
skupin. V uzavřeném prostředí testovat
pouze první symptomatické podezřelé
případy.
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Případové vedení

Integrovaná péče o
pacienty (IPP)

Reakce na úrovni
společnosti

Připravit se na léčbu pacientů,
Připravit nemocnice na možný
prudký nárůst počtu pacientů

Léčit pacienty a připravit nemocnice
na prudký nárůst počtu pacientů;
vypracovat postupy triáže

Podporovat samovolně zahájenou
izolaci osob s mírnými
respiračními příznaky, aby se
snížilo zatížení systémů zdravotní
péče
Proškolit personál v oblasti PKI a
klinického vedení konkrétně pro
COVID-19

Podporovat samovolně zahájenou
izolaci osob s mírnými
respiračními příznaky, aby se
snížilo zatížení systému zdravotní
péče
Proškolit personál v oblasti PKI a
klinického vedení konkrétně pro
COVID-19

Připravit se na prudký nárůst
potřeb zdravotnických zařízení,
včetně podpory dýchání a osobních
ochranných prostředků (OOP)

Připravit se na prudký nárůst
potřeb zdravotnických zařízení,
včetně podpory dýchání a osobních
ochranných prostředků (OOP)

Vypracovat plány celospolečenské
kontinuity a kontinuity provozu

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

Léčit pacienty a připravit
nemocnice na prudký nárůst počtu
pacientů; posílit postupy triáže;
aktivovat plány pro prudký nárůst
počtu pacientů ve zdravotnických
zařízeních
Aktivovat plány pro prudký nárůst
počtu pacientů ve zdravotnických
zařízeních (určit překladové
nemocnice, odložit elektivní
zákroky)
Proškolit personál v oblasti PKI a
klinického vedení konkrétně pro
COVID-19

Stanovit priority péče a aktivovat
postupy triáže. Rozšířit plány pro
prudký nárůst počtu pacientů ve
zdravotnických zařízeních (určit
překladové nemocnice, odložit
elektivní zákroky)
Provádět samovolně zahájenou izolaci
osob s mírnými respiračními příznaky,
aby se snížilo zatížení systémů
zdravotní péče

Doporučovat domácí péči o mírné
případy, pokud jsou systémy
zdravotní péče přetíženy, a
identifikovat systémy předávání
pro vysoce rizikové skupiny
Provádět plány zvyšování
celospolečenské odolnosti, plány
nových funkcí státní správy, plány
kontinuity provozu a plány
komunitních služeb

Provádět plány pro prudký nárůst počtu
pacientů ve zdravotnických zařízeních

Přeškolit personál v oblasti PKI a
klinického vedení konkrétně pro
COVID-19

Provádět plány zvyšování
celospolečenské odolnosti, plány nových
funkcí státní správy, plány kontinuity
provozu a plány komunitních služeb
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