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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 4

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
ČR dne 12. 3. 2020, ukládám následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb
a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR
ze dne 27. března 2020, č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN a ze dne 29.3.2020, č.j. MZDR 13742/20201/MIN/KAN:
a)

b)
c)

d)

uživatel pobytových sociálních služeb působících na území Libereckého kraje, konkrétně
sociálních služeb v těchto zařízeních - domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „Uživatel“),
který se vrací ze zdravotnického zařízení, kde byl na vyšetření, ošetření a nedošlo k jeho
hospitalizaci, do pobytového zařízení, s nímž má uzavřenou smlouvu, nemusí být testován ve
zdravotnickém zařízení na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
Uživatel, který se vrací ze zdravotnického zařízení, kde byl hospitalizován, musí být vyšetřen na
přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
Uživatel, který je propouštěn ze zdravotnického zařízení po hospitalizaci s negativním výsledkem
na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 je propuštěn po dohodě s určeným pracovníkem odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje do pobytového zařízení soc. služeb, se kterým
má uzavřenu smlouvu.
Uživatel, který je propouštěn ze zdravotnického zařízení s pozitivním výsledkem na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2, je propuštěn po dohodě s určeným pracovníkem odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého kraje do vybraného náhradního pobytového zařízení k tomuto účelu
určeného. Náhradnímu pobytovému zařízení a pobytovému zařízení uživatele, s nímž má

Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČO: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

e)
f)

uzavřenou smlouvu, je uloženo, aby projednali nezbytné administrativní náležitosti a přesun
uživatelem požadovaných osobních věcí z domovského pobytového zařízení.
Uživateli umístěnému do vybraného náhradního pobytového zařízení dle bodu d) je nařízena
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví izolace v tomto náhradním pobytovém zařízení.
Náhradní pobytová zařízení budou určena dle aktuálních potřeb a požadavků.
Odůvodnění

Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného
odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.
Poučení
Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02. 04. 2020.
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