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Poskytnutí informací dle zák. č. 106 / 1999 Sb., .11 svobodném
přístupu

k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Vážený pane

Srátní zdravotní ústav obdržel dne 13, března 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 0

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K V aší žádosti uvádíme následující:

Kolik
objednávek tcstr'l vhodných k odhalení viru COVID-19 udělal Váš ústav v prosinci 2019, v

lednu 2020, únoru 2020 łl v období do 12. března 2020? Prosím informaci uvést m1 jednotlivé

měsíce a doplnit o počct obiednaných kusů tcstů v rámci každé z těchto objednávek.
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Kolik otcstovaných osob rm nákazu virem Covid-19 Váš úsmv evíduie v jednotlivých dnech v

průběhu měsíce března do 12.3.2020? Prosim uvést informaci za jednotlivé dny.
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Disponoval Váš ústav nějakými pokyny či pravidly, kolik testů na přítomnost viru COVID-19 se

má maximálně během jednoho dne provést? Pokud ano, kdy byli tyto Pokyny vydány, kýmr =u

jaké byly?
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