Příloha č. 10
OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ PŘI TRANSPORTU
OSOB, KTERÉ ZEMŘELY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM VYSOCE
NAKAŽLIVOU NEMOCÍ
V případě, že dojde k úmrtí postižené osoby v souvislosti s infekcí původcem vysoce
nakažlivé nemocí (VNN), je nezbytné, aby při nakládání s tělem zemřelého byly dodržovány
zásady, které upravují příslušné právní předpisy. Jedná se především o § 83 – 92 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, Mezinárodní ujednání č. 44/1938 Sb.,
o přepravě mrtvol, a nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní
nákladní dopravu.
Při manipulaci s těly zemřelých, kteří byli v době úmrtí nakaženi původci VNN a při jejich
přepravě je nezbytné respektovat zejména tyto zásady:
1. S lidskými pozůstatky musí být zacházeno tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného
zdraví nebo veřejného pořádku. Z těchto důvodů je zakázáno upravovat, konzervovat
nebo balzamovat lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena morem,
cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou horečkou
typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními onemocněními, vyvolanými
jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny. V případě jiného
infekčního onemocnění náleží posouzení příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví.
2. Lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí trpěla nebezpečnou nemocí, smí být
uloženy pouze do konečné rakve.
3. Přepravu lidských pozůstatků osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou
nemocí, lze provést jen s předchozím povolením krajské hygienické stanice.
4. Přeprava lidských pozůstatků, na kterou se vztahují mezinárodní smlouvy, jimiž je
Česká republika vázána, se provádí způsobem upraveným těmito smlouvami.
5. Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnou mezinárodní smlouvou, je
pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutný souhlas
diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů České
republiky.
6. Při přepravě drážní nákladní dopravou musí být zemřelá osoba uzavřena v dvojité
kovové rakvi nebo v kovové rakvi s další vnější rakví dřevěnou nebo vnější rakví
z jiného vhodného materiálu.
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V případě letecké přepravy osoby, která byla v době úmrtí nakažena původci VNN a je
transportována do ČR, se postupuje následovně:
-

tělo zemřelé osoby uložit do plastového vaku uzavíratelného zipem, zip přelepit
izolepou o šířce 5 cm;

-

tělo zemřelé osoby v plastovém vaku umístit do vložky ze zinkového plechu (nesmí
mít skleněné okénko). Pokud by byla vložka byla opatřena okénkem, je třeba před
uložením těla provést utěsnění silikonovým tmelem;

-

zinkovou vložku s tělem vložit do transportní rakve z masivu (síla stěn min. 2 – 3 cm);

-

rakev uzavřít zaletováním;

-

provést ošetření povrchu zinkové rakve vhodným desinfekčním prostředkem;

-

po ukončení transportu do České republiky odvoz do krematoria, vyjmutí z transportní
rakve a vložení zinkové vložky s tělem do kremační pece.
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