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Stanovisko Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP  
k probíhající epidemii COVID-19 
 
Epidemiologové, mikrobiologové a další zdravotničtí pracovníci Společnosti pro epidemiologii 
a mikrobiologii ČLS JEP se v současné době již dlouhodobě, tj. od počátku nové 
epidemiologické situace, intenzivně podílejí na zvládání epidemie COVID-19 v terénu a na 
svých pracovištích, tj. především v krajských hygienických stanicích, ve Státním zdravotním 
ústavu, Zdravotních ústavech, v laboratořích, v nemocnicích a na lékařských fakultách po 
celé České republice. 
 
Kromě esenciální práce v laboratořích a v nemocnicích se významně podílejí na uplatňování 
protiepidemických opatření v jednotlivých krajích ČR. Členové výboru Společnosti pro 
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP se zapojují do přípravy a připomínkování podkladů pro 
Ministerstvo zdravotnictví, zpracovávají odpovědi a metodiky k aktuálním otázkám z různých 
oborů a někteří se podílejí na aktivitách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC): 
 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china i aktivitách Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Od prvních okamžiků se členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 
rovněž podílejí na informování veřejnosti svou účastí v médiích (televize, rozhlas, tisk). 
Stanovisko Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k epidemii onemocnění 
novým koronavirem SARS-CoV-19 (COVID-19) je proto obsaženo v celé řadě dokumentů a 
textů Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu, s nimiž se ztotožňujeme: 

 MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/ 
 SZÚ http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov 

 
Na webových stránkách Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 
(https://www.sem-cls.cz/aktualne/2019-ncov-novy-koronavirus-352) jsou odkazy na oficiální 
zdroje informací k onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-19 (COVID-19): MZ ČR, 
SZÚ, ECDC, WHO. Na přípravě řady těchto dokumentů se podílejí někteří členové výboru 
Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, nicméně v zájmu poskytování 
jednotných zdrojů informací pro veřejnost, považujeme za účelné odkazovat na webových 
stránkách Společnosti na oficiální zdroje a nepřidávat již svá vlastní doporučení. 
 
Členové výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP budou i nadále 
pokračovat v již započaté rozsáhlé spolupráci, včetně spolupráce s MZ ČR, SZÚ, ECDC a 
dalšími institucemi, s nimiž mají již nastavené kontaktování. 
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