
 

Vážení přátelé, 

 

aktualizoval jsem informace na základě poznatků a doplnění z terénu, 

tedy od Vás, případně od krajů. Tento materiál je platný k dnešnímu 

datu, tj. 6.4.2020. Omlouvám se všem (dvě připomínky), které jsem 

"nadzvedl" problémovými daty v minulém materiálu. Je třeba si uvědomit, 

že vycházím z informací, které se ke mě ze zařízení v celé ČR dostanou. 

Některé tyto informace již byly zjevně zastaralé, tedy prosím přijměte 

mou omluvu. 

 

Příkladem dobré práce je Plzeňský kraj, již v začátcích vyhlášení 

opatření DD obdržely roušky a desinfekci v přijatelné míře. 

 

Jihočeský kraj dodává průběžně desinfekci, zároveň dodal šité roušky, 

zatím chybí rukavice, příp. jednorázové roušky. 

 

Vysočina - KÚ dodal desinfekci a omezený počet respirátorů (v případě 

potřeby navýší), dále pak šité roušky a rukavice. Částečně jsou některá 

zařízení vykrývána firmou - SLAVATA. 

 

Jižní Morava - přímo řízené organizace mají vše, zřizovatel DD (kraj) 

dodal desinfekce, roušky, respirátory FFP2 - naplnil tak příslib. 

 

Olomoucký kraj - dnes by měla zařízení přebírat dostatek roušek a 

desinfekce. 

 

Pardubický kraj - přislíbeny a připravovány havarijní balíčky pro případ 

nákazy v zařízeních (speciální obleky, polomasky, atd.). 

 

Liberecký kraj - PŘO dostávají desinfekci a jednorázové roušky, následně 

by všichni měli dostávat prostředky přes kraj. 

 

Ústecký kraj - v dostatečné míře vše (jednorázové roušky, textilní 

roušky, respirátory FFP2, rukavice, desinfekce). 

 

Středočeský kraj - nabízeny jednorázové roušky a příslib desinfekce. 

 

Praha - zatím dle vyjádření z jednoho DD nejsou žádné ochranné pomůcky s 

výjimkou 70 roušek. 

 

Centrálně MŠMT pro své přímo řízené organizace dodalo desinfekci a roušky. 

 

Z hlediska tzv. metodiky a doporučení Plzeňský a Jihočeský kraj požadují 

vypracování režimu s minimálním kontaktem skupin a vytvoření krizových 

plánů pro případ vypuknutí infekce. Vysočina zakázala účast studentů - 

dobrovolníků v zařízeních. 

 



Ze všech informací, navíc ve vztahu k naší původní výzvě, jsme 

identifikovali 3 nejzásadnější okruhy současných problémů. 

1) Návraty dětí do zařízení 

2) Předpisy, vztahující se k případné situaci, kdy bude v některém 

zařízení zjištěna nákaza Covid 19 (nutná součinnost s lidmi z praxe) 

3) Vybavení speciálními prostředky pro případ nákazy (rukavice, ochranné 

obleky pro případ kontaktu s nakaženými, bezkontaktní teploměry) 

 

Jsme si vědomi, že v tuto chvíli jsou superprioritní zdravotníci a 

domovy důchodců. Objektivně jsme tedy až v druhé řadě. Nechceme v 

současné době vytvářet ještě větší tlak na odpovědné (Krizový štáb, 

Vláda, atd.). Po odezvě na výše uvedené skutečnosti bychom příští týden 

vytvořili jakousi výzvu č. 2 a tu bychom odpovědným zaslali. V tuto 

chvíli jsme se propojili s Unií zaměstnavatelských svazů tak, aby v 

záběru a argumentaci p. prezidenta Pahoreckého, mimo provozu sociálních 

služeb zazněla i naše zařízení (v gesci MŠMT). 

 

Závěrem chci obrovsky velkým způsobem poděkovat L. Ševčíkovi za 

vytvoření a zveřejnění materiálů "krizový plán příjmu dítěte.." a 

"preventivní opatření k nemoci...", L. Kábelové za vytvoření materiálu 

Dohoda o výkonu práce.... A také samozřejmě P. Vítkovskému za správu 

webu ANVWEBGARDEN, stejně tak, jako O. Vernerové za správu webu ANV a 

jejich konzultace a podněty. 

 

Zároveň musím konstatovat, že nám chybí informace ze zařízení. Prosím o 

sdílení aktuálních informací na web ANV, web ANVWEBGARDEN, případně zaslání 

mailem na mou adresu. 

 

Děkuji. 

 

-- 

Miloš Picek 

předseda ANV 

 

Tel: 388 428 242 

Fax: 380 120 272 

E-mail:ddkoryto@rras.cz 


