
uplynutí dvou měsíců od jejího stanovení, neurčí-li
hlavní hygienik České republiky jinak.

(2) Cestující ze států, které určí hlavní hygienik
České republiky, jsou povinni předložit zdravotnické
službě v hraničních přechodech, popřípadě jiným
hraničním orgánům k tomu pověřeným, meziná-
rodní osvědčení o očkování. Nemohou-li cestující
předložit osvědčení o očkování, musí být vyzváni,
aby se dali očkovat. Po očkování jsou během
inkubační doby pod zvýšeným zdravotnickým do-
zorem. Odmítnou-li očkování, může být podle
epidemiologické situace buï zakázán vjezd nebo
průjezd, nebo jim může být nařízena na dobu
inkubace karanténa, popřípadě ve výjimečných
případech zvýšený zdravotnický dozor.

§ 11

Očkování při úrazech, poraněních
a nehojících se ranách

Při úrazech, poraněních, bércových vředech
a jiných nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí
onemocnění tetanem, se očkuje proti tomuto one-
mocnění; při pokousání nebo poranění podezřelým
zvířetem se očkuje také proti vzteklině.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

(1) U dětí narozených v době od 1. ledna
1991 do 31. prosince 1991, které mají trvalý
pobyt ve Středočeském, Východočeském a Jiho-
českém kraji, se neprovede základní očkování
proti tuberkulóze. Tyto děti se podrobí ve třetím
a šestém roce života a dále při podezření na
infekci nebo onemocnění tuberkulózou intra-
dermálnímu tuberkulínovému testu.

(2) U dětí uvedených v odstavci 1, které
změní místo trvalého pobytu tak, že již nebude
v kraji Středočeském, Východočeském nebo Jiho-

českém, se provede základní očkování proti tu-
berkulóze v nejbližším možném termínu. Stejně
se provede základní očkování proti tuberkulóze
u dětí uvedených v odstavci 1, jejichž rodiče
nebo jiné osoby, které mají dítě v trvalé péči,
budou žádat provedení očkování.

§ 13

(1) Počínaje dnem 1. ledna 1992 se na území
České republiky neprovádí základní očkování proti
tuberkulóze, s výjimkou dětí, jejichž rodiče nebo
osoby, které mají dítě v trvalé péči, budou žádat
provedení očkování, dětí ohrožených rizikem tu-
berkulózy (např. děti v kontaktu s tuberkulózním
nemocným) a dětí, u nichž byl výsledek intra-
dermálního tuberkulínového testu ve věku čtrnácti
let negativní (§ 2 odst. 2).

(2) Děti narozené od 1. ledna 1992 se podrobí
ve třetím a šestém roce života a dále při podezření
na infekci nebo onemocnění tuberkulózou intra-
dermálnímu tuberkulínovému testu.

§ 14

U žáků všech středních škol, speciálních
středních škol a učiliš�, kteří nepředloží doklad
o základním očkování a přeočkování proti
spalničkám, se provede očkování proti této nákaze.

§ 15

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví
a sociálních věcí České socialistické republiky —
hlavního hygienika České socialistické republiky
č. 1/1989 Věstníku ministerstva zdravotnictví a so-
ciálních věcí České socialistické republiky, ozná-
mený v částce 41/1988 Sb.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnost i  dnem
15. února 1991.

Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 48/1991 Sb.
P R O H L Á Š E N Í

Osoba podléhající očkování proti virové hepatitidě B ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
zdravotnické zařízení .........................................................................................................................................................
oddělení (pracoviště) ..........................................................................................................................................................
funkce ...............................................................................................................................................................................

a) byla podrobně seznámena s povahou a významem zvláštního očkování proti virové hepatitidě B,
nařízeného podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a jeho prováděcích předpisů (vyhláška
č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem), které je prováděno
na pracovišti ...................................................

b) byla seznámena s důsledky, které při odmítnutí tohoto povinného očkování vyplývají ze zákoníku
práce a dalších obecně závazných právních předpisů a přesto odmítá podrobit se očkování proti
virové hepatitidě B z důvodů ..........................................................................................................

V ....................................... dne ..............................
Prohlášení podepsáno za účasti:
jméno a funkce...................................................................................................................................................................
jméno a funkce...................................................................................................................................................................

                             ............................................................................
                                                  (podpis osoby podléhající očkování)
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uplynutí dvou mìsícù od jejího stanovení, neurèí-lihlavní  hygienik  Èeské  republiky  jinak.(2) Cestující ze státù, které urèí hlavní hygienikÈeské republiky, jsou povinni pøedloŁit zdravotnickésluŁbì  v  hranièních  pøechodech,  popøípadì  jinýmhranièním  orgánùm  k  tomu  povìøeným,  meziná-rodní  osvìdèení  o  oèkování.  Nemohou-li  cestujícípøedloŁit  osvìdèení  o  oèkování,  musí  být  vyzváni,aby  se  dali  oèkovat.  Po  oèkování  jsou  bìheminkubaèní  doby  pod  zvýŁeným  zdravotnickým  do-zorem.  Odmítnou-li  oèkování,  mùŁe  být  podleepidemiologické  situace  buï  zakázán  vjezd  neboprùjezd,  nebo  jim  mùŁe  být  naøízena  na  dobuinkubace  karanténa,  popøípadì  ve  výjimeènýchpøípadech  zvýŁený  zdravotnický  dozor.§  11Oèkování pøi úrazech, poranìnícha nehojících se ranáchPøi  úrazech,  poranìních,  bércových  vøedecha jiných nehojících se ranách, u nichŁ je nebezpeèíonemocnìní  tetanem,  se  oèkuje  proti  tomuto  one-mocnìní; pøi pokousání nebo poranìní podezøelýmzvíøetem  se  oèkuje  také  proti  vzteklinì.Pøechodná a závìreèná ustanovení§  12(1)  U  dìtí  narozených  v  dobì  od  1.  ledna1991  do  31.  prosince  1991,  které  mají  trvalýpobyt  ve  Støedoèeském,  Východoèeském  a  Jiho-èeském  kraji,  se  neprovede  základní  oèkováníproti  tuberkulóze.  Tyto  dìti  se  podrobí  ve  tøetíma  Łestém  roce  Łivota  a  dále  pøi  podezøení  nainfekci  nebo  onemocnìní  tuberkulózou  intra-dermálnímu  tuberkulínovému  testu.(2)  U  dìtí  uvedených  v  odstavci  1,  kterézmìní  místo  trvalého  pobytu  tak,  Łe  jiŁ  nebudev  kraji  Støedoèeském,  Východoèeském  nebo  Jiho-èeském,  se  provede  základní  oèkování  proti  tu-berkulóze  v  nejbliŁŁím  moŁném  termínu.  Stejnìse  provede  základní  oèkování  proti  tuberkulózeu  dìtí  uvedených  v  odstavci  1,  jejichŁ  rodièenebo  jiné  osoby,  které  mají  dítì  v  trvalé  péèi,budou  Łádat  provedení  oèkování.§  13(1)  Poèínaje  dnem  1.  ledna  1992  se  na  územíÈeské  republiky  neprovádí  základní  oèkování  protituberkulóze,  s  výjimkou  dìtí,  jejichŁ  rodièe  neboosoby,  které  mají  dítì  v  trvalé  péèi,  budou  Łádatprovedení  oèkování,  dìtí  ohroŁených  rizikem  tu-berkulózy  (napø.  dìti  v  kontaktu  s  tuberkulóznímnemocným)  a  dìtí,  u  nichŁ  byl  výsledek  intra-dermálního  tuberkulínového  testu  ve  vìku  ètrnáctilet  negativní  (§  2  odst.  2).(2)  Dìti  narozené  od  1.  ledna  1992  se  podrobíve  tøetím  a  Łestém  roce  Łivota  a  dále  pøi  podezøenína  infekci  nebo  onemocnìní  tuberkulózou  intra-dermálnímu  tuberkulínovému  testu.§  14U  Łákù  vŁech  støedních  Łkol,  speciálníchstøedních  Łkol  a  uèiliŁŁ,  kteøí  nepøedloŁí  doklado  základním  oèkování  a  pøeoèkování  protispalnièkám, se provede oèkování proti této nákaze.§  15ZruŁuje  se  výnos  ministerstva  zdravotnictvía  sociálních  vìcí  Èeské  socialistické  republiky  Łhlavního  hygienika  Èeské  socialistické  republikyè. 1/1989 Vìstníku ministerstva zdravotnictví a so-ciálních  vìcí  Èeské  socialistické  republiky,  ozná-mený  v  èástce  41/1988  Sb.§  16Tato  vyhláŁka  nabývá  úèinnosti  dnem15.  února  1991.Ministr:MUDr.  Bojar  CSc.  v.  r.


