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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚPRAVU S PŘÍLOHAMI L, II., III., IV., V., VI., VIL A VIII. SCHVA

LUJEME A POTVRZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO

SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DAI I.
NA HRADE PRAŽSKÉM, DNE 23. SRPNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁLÉHO 

SEDMEHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
{ \J j
\ ' '/ MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 1. září 1927 a že 
Úprava s Přílohami nabyla podle čl. 16. alinea druhá, mezinárodní působnosti tymz dnem.

Dr. Beneš v. r.

161.
Vládní nařízení 

ze dne 10 listopadu 1927 
o povinném ohlašováni dětské obrny (polio- 
myelitis anterior acuta), lethargického zánětu 

mozku a paratyfu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2., a § 7, odst. 1., zákona ze 
dne 14. dubna 1913, č. 67 ř. z., o zamezování 
a potlačování nemocí sdělných, a podle §§ 80 
a 167 zák. čl. XIV/1876, o úpravě zdravot
nictví :

§ I-
(1) Dětská obrna (poliomyelitis anterior 

acuta), lethargický zánět mozku a paratyf 
kteréhokoliv druhu podrobují se až do odvolání 
všeobecné povinnosti ohlašovací.

(2) Ohlašovat! jmenované nemoci dlužno 
ústně nebo písemně podle předpisů minister
ského nařízení ze dne 5. května 1914, č. 103 
ř. z., o oznamování nřmosných nemocí, na 
území Slovenska a Podkarpatské Rusi podle 
nařízení č. 91.954/1894 B. M. (uh. vnitra), 
o ohlašování nakažlivých nemocí.

§ 2.
t1) Vyskytne-li se dětská obrna, lethargický 

zánět mozku nebo paratyf kteréhokoliv druhu,

jest v období nakažlivosti provést) osamocení 
osob některou z těchto nemocí postižeriých 
neb osob z nemoci podezřelých. Při zavádění 
a provádění isolače buď si počínáno, jedna-li 
se o dětskou obrnu a lethargický zánět mozku 
tak, jako při epidemickém ztrnutí šíje, při 
paratyfu jako při tyfu střevním.

(2) Osoby, jež nemocné ošetřují, mohou 
býti podrobeny omezovacím opatřením.

§ 3.
(!) Toto nařízení nabývá účinnosti 14 dní 

po vyhlášení.
(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
\ dohodě se zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Engiiš v. r. 

Dr. Peroutka v. r. 

Dr. Srdínko v. r. 

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. 

Dr. Spina v. r.

Udržal v. r.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Gazík v. r.

Státní tiskárna v Praze.


