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USNESENÍ č. KŠ/06/2020
zjednání Krizového štábu Olomouckého kraje
ze dne 21. 3. 2020
který zasedá v návaznosti na opatření a usnesení vlády 6. 194 ze dne 12. března
2020, kterým vláda v souladu sel. 5 a G ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o

bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro území Českérepubliky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/

na území Českérepubliky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č.
240/2000 Si),, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
zněni pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm.
b) krizového zákona.

předseda Krizového štábu Olomouckého kraje

DOPORUČUJE
1) Postup k provedení rychlotestu na COVID-19
.

Pacienti s klinickými příznaky kontaktují svého ošetřujiciho lékaře.

.

Pokud ošetřující lékař rozhodne o provedení rychlotestu, vystaví oěetřujicí lékař
pacientovi žádanku typu K, pokud možno distančně (zasláním
ofocené/naskenované žádanky na mobil nebo mailovou adresu pacienta),
připadne v papírové podobě.

.

Pacient s žádankou typu K může odjet po své vlastní ose do jednoho z mist
určených k odběru, kde Je mu proveden rychlotest z krve. Pacient se na
odběrové misto dostaví sám nebo, v doprovodu maximálně jedné osoby.

*

Ať je výsledek testováni jakýkoliv, testovaná osoba poté zůstává 14 dni
v karanténě, kam ji odešle praktický lékař a zajistí k tomu nezbytnou
administrativu.
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V případě,

že neni možné, aby se pacient dostavil na odběrové místo

samostatně, oěetřujíci lékař vyžádá výjezd mobilní odběrové skupiny, cestou
Operačního střediska Zdravotnickézáchrannéslužby.
Dáleje postupováno podle již stanoveného algoritmu Ministerstva zdravotnictví ČRze
dne 19. 3. 2020.
Provoz odběrovéhomísta Je od 9:00 do 14:00 hodin počínaje 22. 3. 2020.
Seznam odběrovým míst Olomouckého kraje je uveden na www.kraipomaha.cz.
Doporučenije určeno pro praktické lékaře a občany
Za předání doporučeni praktickým lékařům odpovídá: Starosta obce Olomouckého
kraje (mimo oblast s vymezením,
které vyplývá z Veřejné vyhlášky

č. j. KHSOC/09179/2020/REDze dne 16. 3. 2020)
Za plněni odpovídá: Praktický lékař
Termín: od neděle 22. 3. 2020
V Olomouci dne 21. 3. 2020

Alena Hložková

Ladislav Okleětěk
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