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V Česku během čtvrtka přibylo přes 100 potvrzených případů nákazy koronavirem, nejvíce za
poslední dva měsíce. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha odloží Češi roušky s
výjimkou Prahy a Karvinska 1. července. Epidemiolog a šéf pracovní skupiny pro uvolňování
karantény na ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar odpovídal v pátek odpoledne na otázky
čtenářů iDNES Premium, kterých dorazilo několik desítek.
Nejvíce čtenáře zajímalo, jak to Maďar vidí s pravděpodobností příchodu druhé vlny pandemie,
jak se na to připravují příslušné úřady a také zda má ještě smysl nosit roušky v uzavřených
prostorách.
„Nevím, z čeho tak usuzujete, ale mohu Vás ujistit, že jediný aspekt, kterého se od začátku
držím, bez ohledu na jakékoliv jiné okolnosti či tlaky, je ten odborný. Politik nejsem, o státní
funkce nemám zájem a práce na uvolňování karantény je neplacená. Cítím však odpovědnost za
zdraví a životy lidí, to mi jako motivace bohatě stačí,“ odpověděl Maďar na otázku, že lže.
Podle epidemiologa je těžké předpokládat, zda na podzim vypukne druhá vlna. „Přípravy na
podzim stále probíhají a to mnoha způsoby, například zvětšováním zásob ochranných pomůcek,
náborem posil pro hygienické stanice, zdokonalováním chytré karantény,“ ujišťoval.
9 fotografií
Lidi ignorující povinná hygienická opatření vnímá jako daň za úspěšné zvládnutí epidemie.
„ Naštěstí nám epidemiologické situace umožňuje přechod od povinnosti k doporučení a na
případné zhoršení reagovat už jen regionálně. Ten kdo chce, se může chránit nadále z vlastního
rozhodnutí kvůli svému zdraví nebo z pocitu odpovědnosti vůči jiným lidem,“ dodal.
Postupné uvolňování se týká i sportovních akcí konaných v halách „S Českým svazem ledního
hokeje máme domluvu, že pro pohárové zápasy v srpnu bude využitá stávající čtvrtinová
kapacita v rámci možných pěti sektorů, která by měla postačovat. Pro zápasy konané po 1. 9.
2020 bude v případě příznivé epidemiologické situace navýšená kapacita na padesát procent
systémem obsazení každé druhé řady. Současně se navýší počet sektorů na maximálně možný
počet deset,“ napsal Maďar.
Rastislav Maďar odpovídal ZDE
Na začátku června Maďar mírnil slova pověřené hlavní hygieničky Jarmily Rážové, podle níž
Češi úplně odloží roušky, tedy i v MHD, už na začátku července.
„Návrh pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Karanténa, jejíž součástí je i paní doktorka
Rážová, to takto určitě nestanovil. Jednání jsme ještě neuzavřeli, budeme k tomu jednat znovu,“
řekl už dříve pro iDNES.cz Maďar.
Sundají roušky všichni, nebo je budou lékaři, průvodci či obsluha v restauracích nosti dál? Podle
kritiků je špatně, že dochází k bizarním situacím, kdy jediný člověk, který má v celé hospodě
roušku, je totálně zpocený číšník. „Číšník může nakazit všechny hosty, proto má roušku.
Odborně je to správně. Ale společensky je samozřejmě otázkou, jestli to není kontraproduktivní,“
říká hlavní epidemiolog Roman Prymula. I zde se však dají očekávat změny.
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA je lékařem a odborníkem na cestovní medicínu a
vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské
univerzity. Nyní také šéfuje pracovní skupině pro uvolňování karantény na ministerstvu
zdravotnictví.
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