
Koronavir - opatření v krajích 

 
Vážení přátelé, 

 
vyhodnotil jsem informace, které jsem dostal jako podnět od členů VV 

ANV, z webu ANVWEBGARDEN, případně z Vašich telefonátů. 

 
Příkladem dobré práce je Plzeňský kraj, již předminulý týden DD obdržely 

roušky a desinfekci v přijatelné míře. 

 
Jihočeský kraj objednal 19. a 20.3. definfekci a roušky, desinfekci již 

minulý čtvrtek (26.3.) dodal, zároveň dodal šité roušky, zatím chybí 
rukavice, příp. jednorázové roušky. 

 

Vysočina má příslib ředitele KÚ na roušky i desinfekci, zatím však je 
stav desinfekce nula a roušky cca 50 ks dostala některá zařízení. 

Částečně jsou některá zařízení vykrývána asi firmou - SLAVATA. 

 
Jižní Morava - zřejmě nesystémově dostalo snad Znojmo, roušky i desinfekci. 

 
Pardubický kraj - přislíbeny a připravovány havarijní balíčky pro případ 

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

 
Liberecký kraj zatím nic, roušky přednostně dostávají zdravotníci a soc. 

služby, předběžně přislíbeny nanofiltry i pro přímo řízené DDŠ. 

 
Ústecký kraj zatím rozdal něco málo roušek. 

 
Chybí mi opatření v Olomouckém kraji, které nechci přebírat z novin 

(viz. článek DD Litovel). 

 
Středočeský kraj nabízeny jednorázové roušky a přílib desinfekce. 

 

Centrálně MŠMT pro své přímo řízené organizace dodalo desinfekci, roušky ne. 
 

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 

 
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 této 
chvíli se snažíme o propojení 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 

tedy znovu a úpěnlivě o sdílení informací na web ANV, web ANVWEBGARDEN, 
případně zaslání mailem na mou adresu. 

 

Závěrem přeji krásný jarní čas a věřím ve spolupráci. 
 

Děkuji. 

 
-- 

Miloš Picek 
předseda ANV 
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