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Doporučení k zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest a dalších 
preventivních hygienických opatření 

 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“), 
jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, s ohledem na stoupající počet nově 
potvrzených případů onemocnění COVID-19 a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, které má za cíl předcházet vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí, 
doporučuje zavést používání ochranných prostředků dýchacích cest, kterými je respirátor 
(bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 
výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2: 

• u pacientů poskytovatelů ambulantní zdravotní péče, 

• u ambulantně ošetřovaných pacientů poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (případně 
poskytovatelů jednodenní zdravotní péče), 

• u osob navštěvujících hospitalizované pacienty u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče 
(případně poskytovatelů jednodenní zdravotní péče), 

• u osob navštěvujících klienty u poskytovatelů sociálních služeb (tj. v domovech pro seniory, 
v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
a týdenních stacionářích).  

Respirátor musí k obličeji přiléhat (tj. těsnit) a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, včetně 
nosu. 

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními 
komplikacemi či obdobně závažnými důvody. 

 
KHS KK dále doporučuje přijmout i další preventivní hygienické opatření, a to: 

• zabezpečit dostupnost dezinfekčních přípravků pro dezinfekci rukou pacientů/klientů/návštěv 
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, případně umožnit mytí rukou, 

• omezit návštěvy u pacientů/klientů osobám s příznaky respiračního onemocnění. 
 

KHS KK zároveň informuje, že bylo vydáno doporučení i pro veřejnost, které je dostupné na 
webových stránkách KHS KK – http://www.khskv.cz/.  
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