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Sociální služby (43)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (34) , Česká rada sociálních služeb (1) , Charita Česká republika (3) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (4) , A.N.O. (1)

 Supertéma: Sociální služby (43)
 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (34)

1. Již příští týden bude spuštěn unikátní online…  Facebook - Příspěvky

2. Ministerstvo zdravotnictví má nové video o COVID… Facebook - Příspěvky

3. Koronavirus ONLINE: Zavřené školy, zákaz akcí nad 100 lidí v Česku a už 64 nakažených  Blesk.cz - Články

4. Koronavirus ONLINE: Zavřené školy a zákaz akcí nad 100 lidí v Česku. „Složitých 14 dní“  Blesk.cz - Články

5. Vážení přátelé, v souvislosti s nepříznivým… Facebook - Příspěvky

6. Denní souhrn zpráv Radio.cz - Bulletin

7. V Česku je 67 nakažených koronavirem. Dva nové případy jsou z Brna, jeden z Ostravy  Frekvence1.cz - Články

8. Poskytovatelům sociálních služeb docházejí roušky. Někde už nemají ani dezinfekce  Globe24.cz - Domov

9. Počet nakažených koronavirem v ČR se šíří do dalších krajů Radio.cz - Zprávy

10. Češi pomáhají osamělým seniorům před koronavirem. Nakupují jim jídlo, zařizují léky, venčí jejich mazlíčky  Refresher.cz - Články

11. Koronavirus drtí Česko a Blesk tlapky uspěly v boji s množírnami. I to nabídlo Epicentrum  Blesk.cz - Články

12. Česku chybí roušky a respirátory. Velké nemocnice mají zásoby na několik dní, ty menší a praktičtí lékaři skoro žádné  Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

13. Asociace poskytovatelů sociálních služeb vydala… Facebook - Příspěvky

14. Informace k aktuálnímu stavu poskytovaných služeb…  Facebook - Příspěvky

15. Přijatá opatření klienti v Domově Barbora převážně přijímají s porozuměním  Denik.cz - Kutnohorský deník

16. Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách  Kr-vysocina.cz - Články

17. Redaktorka České televize byla lyžovat v Itálii, kde řádí koronavirus. Místo karantény ji poslali na reportáž mezi seniory  Euportal.cz - Články

18. Koronavirus zabíjí hlavně seniory. Expert: Zákaz návštěv ale nesmí trvat přes měsíc  Blesk.cz - Články

19. Vysílali jsme: Ochrání zákaz návštěv seniory před koronavirem?  Blesk.cz - Články

20. Vojtěch oznámil další nakažené koronavirem, počet stoupl na 67  SeznamZpravy.cz - Články

21. Prezident Jiří Horecký živě pro https://t.co/wS8QAR8L86 Ochrání zákaz návštěv seniory před…  Twitter.com - Příspěvky

22. Virus stále v ofenzivě  Halonoviny.cz - Články

23. Pečovatelé bez respirátorů, ale ve skladech jsou. Kdo pomůže?  BORGIS a.s. - Právo

24. Redaktorka České televize Kubálková byla lyžovat v Itálii, místo karantény ji poslali mezi seniory  Expres.cz - Články

25. Maláčová chce příspěvky na mzdy a úlevu pro rodiče. A slíbila roušky do sociálních služeb  Blesk.cz - Články

26. Střípky MAFRA, a.s. - Lidové noviny
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27. Vážení přátelé,ráda bych vás seznámila s… Facebook - Příspěvky

28. Domovy důchodců jsou bez roušek i dezinfekce  MAFRA, a.s. - MF DNES

29. Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky. …  Twitter.com - Příspěvky

30. Nemáme žádné roušky ani dezinfekce, hlásí poskytovatelé sociálních služeb  Idnes.cz - Články

31. Události, komentáře (automat) ČT24 - Události, komentáře (automat)

32. Maláčová: Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000 roušek  Zdravotnickydenik.cz - Články

33. Respirátory chybějí v nemocnicích i lékárnách. Kdy a kolik jich bude k dispozici, je s otazníkem  E15.cz - Domácí

34. Co naplat, ve dvou se to lépe táhne. V současné…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Česká rada sociálních služeb (1)
35. Lidé v karanténě hlady nezemřou, vzkazují obce  Denik.cz - Klatovský deník

 Téma: Charita Česká republika (3)
36. Všichni máme děti, rodiče, sourozence, partnery,…  Facebook - Příspěvky

37. Večerní zprávy Proglasu (automat)  Radio Proglas - Večerní zprávy Proglasu (automat)

38. V podobných situacích je poslání Charit a dalších…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (4)
39. Vláda zakázala veškeré akce nad 100 lidí a uzavřela základní, střední i vysoké školy. Jak se opatření dotkne regionu?  Kralovedvorsko.cz - Články

40. Je vyhlášen nouzový stav. Jak se opatření dotkne regionu?  Kralovedvorsko.cz - Články

41. Jaká opatření přijalo město Dvůr Králové nad Labem v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - vyjádření starosty města  Kralovedvorsko.cz - Články

42. Město Jablonec a další organizace jsou připravené na krizové situace  Nasejablonecko.cz - Články

 Téma: A.N.O. (1)
43. Křečka zavřít do klece, plánují odpůrci ombudsmana. A Matěj Hollan jej začal důsledně sledovat  Parlamentnilisty.cz - Aréna

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.03.2020 (14:29:47) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Již příští týden bude spuštěn unikátní online kurz o digitální bezpečnosti v sociálních službách a nemocnicích. Registrace je možná již nyní. Kurz je pro všechny účastníky zdarma a každý úspěšný
absolvent získá mezinárodní certifikát o absolvování. Doporučujeme všem zaměstnancům, kteří pracují s daty uživatelů služeb či využívají při své práci počítač. Kurz je v anglickém jazyce.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (13:15:08) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministerstvo zdravotnictví má nové video o COVID-19, které shrnuje základní opatření pro jednotlivce.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

1. Již příští týden bude spuštěn unikátní online…   
seznam | nahoru

2. Ministerstvo zdravotnictví má nové video o COVID…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (18:13:43) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články ČTK, trm, blv, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Česku zůstavají ve středu zavřené základní, střední a vysoké školy, 1,7 milionu dětí a mladých lidí je tak bez výuky. Od úterních 18 hodin platí kvůli novému koronaviru zákaz všech
filmových, divadelních, náboženských, sportovních, tanečních, tradičních shromáždění, ale i výstav, poutí, veletrhů s účastí nad 100 osob. Opatření platí do odvolání. V Česku už je 64
nakažených, jak oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), počet nemocných vzrostl během úterý o 25. Další přibyl při nočním testování. Velmi vážná je situace v Itálii, kde během
dne zemřelo 168 lidí. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového
zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Poškozuje také orgány a proniká do moči i stolice. Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v ČR. Šlo o profesora z ČZU, který se vrátil z univerzity v Udine, dále
lyžaře, který byl s manželkou a čtyřmi dětmi v Alpách na severu Itálie, a studentku z USA, která s kamarádkou přicestovala z Milána.
V neděli 8. března už bylo nakažených 32. Takto se zvyšoval celkový počet případů v průběhu týdne:  pondělí - 4 (+1), úterý - 5 (+1), středa - 8 (+3), čtvrtek - 12 (+4), pátek - 19 (+7),
sobota - 26 (+7).
V pondělí 9. března se objevil první případ nákazy ve Zlínském kraji.  Celkem stoupl počet nakažených na 38.
V úterý 10. března oznámil ministr Vojtěch  další případy, počet nakažených vystoupal až na 63.
Ve středu 11. března vzrostl počet nakažených na 64,  přidala se k nim žena v Plzeňském kraji.
Ministerstvo zahraničí varuje před všemi cestami do Itálie. Podle Babiše dostanou Češi v Itálii SMS, která je vyzve, aby se vrátili domů.

Koronavirus už je i v Česku
7:52
Dnes

Zápas anglické ligy Manchester City – Arsenal se dnes hrát nebude. Fotbalisté Arsenalu přišli do styku s majitelem Olympiakosu nakaženým koronavirem.

7:48
Dnes

U pacientů s koronavirem se v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím stále daří dohledávat původ nákazy.  A hygienici se stále snaží i najít lidi, se
kterými byli v kontaktu.

V Praze, kde je nemocných nejvíc, testy za úterý potvrdily nákazu u 11 nových případů.  Osm z nich se zřejmě nakazilo v Česku. „Mezi ty, kteří nemají cestovatelskou anamnézu,
patří dva občané americké národnosti, ročník 1986 a 1985, kteří se nakazili v hlavním městě,“ napsalo ministerstvo. Byli v kontaktu se ženou z Ústeckého kraje, která se vrátila z Itálie,
stejně jako další tři v hlavním městě nově potvrzení nakažení.

„Bez cestovatelské anamnézy je také žena, ročník 1959, která se nakazila v Praze, stejně tak i další dvě ženy z Prahy,“ uvedlo ministerstvo. Tři zbylé úterní nové případy v hlavním městě mají
vazby na Itálii.

7:45
Dnes

Jedním z opatření, které v souvislosti se šířením nového koronaviru platí od úterý i v Česku, je zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů.  Právě
staří lidé patří ve světě mezi nejčastější oběti nákazy. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého se takové opatření dalo očekávat, nemělo by však trvat
déle než čtyři týdny.

Video Zákaz návštěv seniorů by neměl trvat dále než čtyři týdny, míní odborník - Markéta Volfová, Aleš Brunclík
7:35
Dnes

Počet obětí po sobotním zřícení hotelu ve městě Čchüan-čou na jihovýchodě Číny vzrostl na 26.  Hotel sloužil k izolaci lidí kvůli koronaviru.

7:12
Dnes
!

Z nočního testování přibyl jeden další potvrzený případ nového koronaviru, v Česku jich tak je nyní 64.  Prvního nakaženého má Plzeňský kraj. Žádný z pacientů se zatím z nemoci
COVID-19 nevyléčil, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi (ČT). U pacientů se podle něj zatím stále daří dohledávat původ nákazy.

„Již máme 64 případů, jeden ještě přibyl z nočního testování,“ řekl Vojtěch. Jde podle něj o ženu z Plzeňského kraje, která má vazbu na Itálii.  Počet infikovaných se během 24 hodin zvýšil o
víc než dvě desítky, v úterý ráno jich bylo 40. První potvrzené případy během úterka ohlásily také Olomoucký a Pardubický kraj a Vysočina.

Nejvíce nakažených má nyní Praha s 34 případy.  Následuje Ústecký kraj s 12 infikovanými a Středočeský kraj s osmi případy.

7:03
Dnes

Výletní loď Grand Princess, na které byl nejméně u 21 osob zjištěn koronavirus, druhým dnem kotví nedaleko Oaklandu ve státě Kalifornie. Na její palubě je kolem 3500 cestujících a členů
posádky. Plavidlo zůstává asi 20 kilometrů od pobřeží. Všechny lidi na palubě čeká vylodění a 14denní karanténa na vojenské základně.

6:20
Dnes

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí oznámil, že Írán bude prohlašovat zdravotní sestry a lékaře, kteří zemřou v boji s koronavirem, za mučedníky.  Označení podle
agentury AP má jejich rodinám zajistit finanční podporu.

Stále stoupající počet obětí koronaviru v Íránu naznačuje, že krize zatím zdaleka nebyla zažehnána.  Podle úterní bilance nemoci COVID-19 v islámské republice podlehlo už 291 lidí a
8042 se nakazilo. Experti se však obávají, že země neinformuje o celém rozsahu nákazy. Írán je nejvíce koronavirem postiženou zemí na Blízkém východě.

6:05
Dnes

Italský reportér pro Eurosport Italia Simone Eterno pro Blesk Zprávy zhodnotil situaci v Miláně, město je stejně jako zbytek země v karanténě. Itálie je z evropských zemí nejhůře postižená epidemií
koronaviru, tamní lékaři evidují přes 10 tisíc případů, nákaza si vyžádala už 631 obětí. „Kdybych mohl něco vzkázat Čechům, doporučil bych jim: Nepodceňujte situaci, dávejte pozor a
zůstaňte doma,“ uvedl Eterno.

6:00

3. Koronavirus ONLINE: Zavřené školy, zákaz akcí nad 100 lidí v Česku a už 64
nakažených  seznam | nahoru
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Dnes

Zavření škol způsobí mnoha rodičům potíže. Ještě větší ale nastanou v případě, že nechají děti samotné bez dozoru doma, především pak potomky mladší 10 let, a těm se něco stane.
Možné postihy pro Blesk přiblížil advokát Ondřej Preuss.

5:53
Dnes
!

Počet případů onemocnění novým koronavirem ve Spojených státech dosáhl podle výpočtu americké televize CNN 1000.  Počet zjištěných případů se od neděle zdvojnásobil. Na
nemoc zatím zemřelo 31 osob.

Nemoc byla potvrzena zhruba ve třech čtvrtinách amerických států. Nejvíce postiženým nadále zůstává stát Washington, kde bylo doposud oznámeno 273 případů nemoci a 24 osob
zemřelo. Víc než 100 případů mají Kalifornie a New York a Massachusetts 92. Zdejší guvernér vyhlásil stav nouze. První případ také potvrdil Michigan.
Zástupci Kongresu a Bílého domu v úterý jednali o opatřeních na podporu americké ekonomiky  a zmírnění dopadů onemocnění na ekonomiku i běžné Američany. Na konkrétních
opatřeních se zatím nedohodli.
Hlavním bodem vládního návrhu balíčku opatření, který by musel Kongres schválit, je snížení daně z příjmu.  Není však jasné, jak rozsáhlé snížení by mělo být, ani zda by se jednalo jen
o dočasné opatření. Úředníci Bílého domu také navrhují kroky na pomoc malým podnikům a zaměstnancům, včetně těch, kteří nedostávají placenou nemocenskou.
Americký prezident Donald Trump se má dnes setkat s představiteli bank. Trump se v úterý také setkal s republikánskými zákonodárci a opět bagatelizoval rizika šíření koronaviru.
5:50
Dnes

Teď se podívejme na přehled novinek, které ke koronaviru přinesla noc na středu:

Britská poslankyně a náměstkyně ministra zdravotnictví Nadine Dorriesová byla pozitivně testována na koronavirus.  Informoval o tom server BBC s odvoláním na prohlášení
Dorriesové. Za poslední týden se poslankyně setkala v parlamentu se stovkami lidí a navštívila také recepci s premiérem Borisem Johnsonem, upozornil list The Times. Podle listu Dorriesová
onemocněla minulý týden v pátek. Nyní je v izolaci.
V Japonsku bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem.  To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí onemocnění, uvedla japonská televizní stanice NHK.
Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény.
Pevninská Čína hlásí 24 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19.  Celkem již bylo v zemi oznámeno 80 778 případů nemoci způsobené novým koronavirem. Počet mrtvých v
úterý stoupl o 22 na celkem 3158. Oznámila to národní zdravotnická komise.
Počet nově nakažených v pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, v posledních čtyřech dnech klesal. Údaj za úterý se však proti předchozímu dni mírně zvýšil z
19 případů o den dříve. Z nově nakažených si jich však deset přivezlo nemoc ze zahraničí. Celkem tak počet osob v Číně, které se nakazily v zahraničí, stoupl na 79.
Všechny nové oběti jsou z centrální provincie Chu-pej, epicentra onemocnění.  Z toho v hlavním městě provincie Wu-chan zemřelo nově 19 osob, napsala agentura Reuters.
Počet nových případů onemocnění koronavirem v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl,  když předchozí den byl počet nových případů nejnižší za 11 dní. Země dnes oznámila nově
potvrzených 242 případů onemocnění COVID-19, v úterý jen 35. Celkem již v zemi onemocnělo 7755 osob, uvedlo jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Počet úmrtí stoupl o
šest na 60. Korea má v Asii nejvyšší počet onemocnění po pevninské Číně.
Většina nových onemocnění je z jihovýchodního města Tegu a okolního regionu. Ze Soulu bylo oznámeno 52 nových případů, což je zatím nejvyšší denní nárůst v hlavním městě.  Soul
má zatím celkem 190 nemocných, upozornila agentura DPA.
Dnes byl v Japonsku nově potvrzen jeden nový případ onemocnění, a to v západní prefektuře Hjógo.  Nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, v zemi podlehlo 19 osob,
včetně sedmi z výletní lodi.
5:35
Dnes
!

Pěkné středeční ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření nového koronaviru v Česku i ve světě. Ráno 11. března je zvlášť dobré z pohledu školáků, kteří letos poprvé kvůli
koronaviru nejdou po celé zemi do svých tříd, ale zůstávají doma. Jde zhruba o 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Méně radosti už to dělá jejich rodičům, kteří nyní musí řešit, jak se o děti
doma postarají nebo na ně aspoň dohlédnou.

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů.  Samoživitelům a
samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy vláda uzavřela na neurčito. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 156 000 učitelů a akademických
pracovníků.

23:35
10. 3. 2020

Úterý bylo pro vývoj v Česku zlomovým dnem, pojďme se ve stručnosti podívat, co přinesl:

Počet nakažených novým koronavirem v Česku prudce vzrostl, během dneška přibylo 23 případů. Nemocných tak je už 63, oznámilo pozdě večer ministerstvo zdravotnictví.
Od 18.00 hodin  platí zákaz akcí pro více než 100 lidí.  Kvůli nařízení zavřela divadla, kina, galerie i knihovny.
Od středy zůstanou uzavřené všechny základní, střední, vyšší a vysoké školy v Česku. Omezení se dotkne 1,7 milionu dětí a studentů.  Naopak mateřské školy a jesle mohou
fungovat dál.
Jak dlouho omezení potrvají, není zatím jasné. Náměstek ministra zdravotnictví a přední český epidemiolog Roman Prymula odhaduje, že to bude měsíc.
Některým nemocnicím v Česku chybí respirátory, ministerstvo zdravotnictví slibuje, že do konce týdne ochranné pomůcky dostanou.
Nový typ koronaviru si ve světě vyžádal už přes 4000 obětí a potvrzených případů nákazy je téměř 117 tisíc,  zhruba polovina nakažených se z nemoci zotavila.
Druhou nejhůře postiženou zemí po Číně, odkud se v prosinci nový koronavirus začal šířit, zůstává Itálie, kde zemřelo už 631 nakažených novým koronavirem. To je o 168 více, než hlásily
místní úřady v pondělí.
Šíření koronaviru v pevninské Číně se podle oficiálních údajů dál zpomaluje.  Úřady za pondělí evidovaly pouze 19 nových případů nákazy.

Vážení čtenáři, děkujeme za pozornost, kterou věnujete našemu online přenosu. Další čerstvé informace vám přineseme brzy ráno.

23:25
10. 3. 2020

Do Česka míří 10 milionů roušek

„Podařilo se nám kontrahovat velkou zakázku a budeme mít 10 milionů roušek. První várku budeme mít do šesti dnů,“ řekl v DVTV náměstek ministra zdravotnitví Roman Prymula.  S
nedostatkem roušek a respirátorů se potýkají i nemocnice a praktičtí lékaři.

23:00
10. 3. 2020

Uchazeči o americkou prezidentskou nominaci opozičních demokratů Bernie Sanders a Joe Biden zrušili kvůli šíření koronaviru dnešní mítinky v Ohiu.  Televize CNBC uvedla, že
je to poprvé, co preventivní opatření významně narušila volební kampaň této strany.

Sandersova kampaň sdělila, že o konání dalších akcí bude rozhodovat vždy případ od případu. Bidenův štáb uvedl, že pořádání mítinků bude vždy konzultovat se zdravotnickými úřady.

Deník The New York Times k dnešnímu dni zmapoval v USA 794 případů nákazy novým typem koronaviru, které podlehlo 27 lidí. V Ohiu list eviduje tři infikované.

22:54
10. 3. 2020

Kvůli koronaviru bude od zítřka zavřený obecní úřad v Nelahozevsi na Mělnicku, informuje obec na webu.  Na zábavě v obci minulý týden pobýval člověk, u kterého se později nákaza
prokázala.

4/32



„Dne 06. 03. 2020 v době od 20:00 do 24:00 pobývala v restauraci U Marty v Nelahozevsi osoba, které bylo následně potvrzeno onemocnění novým koronavirem (SARS-CoV-2), který způsobuje
onemocnění COVID-19. V případě, že jste v inkriminovanou dobu uvedené zařízení navštívili, nelze vyloučit, že mohlo dojít k blízkému kontaktu s osobou nemocnou COVID-19,“ informuje obec.

22:45
10. 3. 2020

Školy očekávají už zítra nápor rodičů, kteří budou žádat o formulář na ošetřovné. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na twitteru vysvětlila, že si mohou ušetřit cestu, k
formuláři se dostanou i elektronicky.

Rodiče kvůli ošetřovnému nemusejí chodit do školy hned. Škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který slouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si rodič formulář vytiskne,
dovyplní, podepíše a předá zaměstnavateli. @CSSZcz

22:28
10. 3. 2020

V Olomouckém kraji jsou podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO)  tři případy nákazy novým typem koronaviru. Hejtman to dnes večer řekl České televizi. Prvním případem v kraji byl dnes
Japonec, který žije v Olomouci, leží na infekčním oddělení prostějovské nemocnice.

Novým koronavirem se nakazil také manželský pár z Litovle.  „Trasologie odpovídá tomu, co bylo doposud, to znamená, že byli na lyžích v Itálii,“ řekl olomoucký hejtman.

22:22
10. 3. 2020

Jak dlouho budou v Česku zavřené školy a zakázané akce pro víc než 100 lidí?  Náměstek ministra zdravotnictví a přední epidemiolog Roman Prymula odhaduje, že to bude měsíc. „Po
tom měsíci se to vyhodnotí,“ řekl v rozhovoru pro DVTV.

Zároveň upozorňuje, že v Česku bude nemocných dál přibývat. „Za týden se můžeme bavit o číslech, které budou tři, čtyři stovky,“ doplnil Prymula.

22:10
10. 3. 2020

Divadla nehrají, kina nepromítají, posledním místem, kde se lidé mohou sejít ve větším množství, jsou restaurace a hotely. Blesk Zprávy některé z nich kontaktovaly a provozovatelé zatím žádná
výjimečná opatření nechystají. Následky šíření nemoci ale už provozovatelé pocítili. „Ještě v únoru to bylo úplně normální, teď v březnu jsme přišli asi o 20 procent hostů,“ říká ředitel restaurace U
Pinkasů František Novotný. Hotely zase pociťují nižší zájem o ubytování a především se musí na čas rozloučit s tzv. kongresovou turistikou.

21:54
10. 3. 2020

Podle Merkelové bude mít koronavirus 60 až 70 procent Němců

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes v parlamentu uvedla, že se podle ní koronavirem nakazí 60 až 70 procent Němců. Informoval o tom německý deník Bild.  Kancléřka také
poslancům sdělila, že mají očekávat další rušení veřejných událostí.

Podle německých reportérů nastalo po jejím oznámení v sále naprosté ticho. V Německu je zatím přes 1400 nakažených a koronavirus si v zemi vyžádal 2 oběti.

21:41
10. 3. 2020

„Nyní jsme poprvé v historii na prahu skutečné pandemie. Je to reálné,“  uvedl prezident Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle něj ale máme velkou výhodu, že naše rozhodnutí - vládní, obecní i lidská - mohou rozšiřování viru ovlivňovat.  Vyzval pak, abychom se nenechali unášet strachem.

21:17
10. 3. 2020

Koronavirus ovlivňuje celosvětovou ekonomiku už od prosince loňského roku. Nyní proto ekonomové vypočítavají ztráty, které toto ochlazení trhu přinese. Peníze ale nejsou to nejdůležitější,
jak zmiňuje prezident Miloš Zeman.

20:45
10. 3. 2020

Postup k šíření nového koronaviru navečer koordinovali lídři Evropské unie.  Videokonference se zúčastnil i premiér Andrej Babiš. Unie podle šéfky Ursuly von Leyenové brzy uvolní 7,5
miliardy eur na investice na pomoc v boji s koronavirem, vzniknout má nový investiční fond.

20:37
10. 3. 2020

„Taxikář“ nakažený koronavirem pro TV Nova popsal, jak u něho nemoc COVID-19 propukla. „Hlavní rozdíl oproti klasickým chřipkám nebo angínám je ten, že ten nástup je neskutečně rychlý.
Nejdříve to bylo všechno v pohodě. Říkáte si, že je to rýmička.  Zůstanete doma dva dny, pak jdete do práce, protože se vám uleví,  a pak nejednou přijde kolaps.  V pátek jsem šel znova
jezdit. Jezdil jsem asi pět hodin a pak na mě přišla obrovská teplota. Odjel jsem si 50 jízd, přičemž někdy byli dva nebo tři klienti najednou.“ Jedná se o zlomový případ, kdy došlo k nákaze
mezilidským přenosem přímo v Česku, řidič Uberu nenavštívil žádnou z rizikových zemí.
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DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: Zavřené školy, zákaz akcí nad 100 lidí v Česku a už 64 nakažených ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.03.2020 (14:35:36) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články ČTK, trm, blv, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Česku se kvůli novému koronaviru zakazují od úterních 18 hodin filmová, divadelní, náboženská, sportovní, taneční, tradiční shromáždění nebo výstavy, poutě, veletrhy s účastí nad 100

4. Koronavirus ONLINE: Zavřené školy a zákaz akcí nad 100 lidí v Česku.
„Složitých 14 dní“  seznam | nahoru
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osob. Od středy bude zrušená výuka také v základních, středních a vysokých školách. Platí to do odvolání, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání bezpečnostní rady státu. V Česku už
je 41 nakažených, dva nové případy přibyly v úterý ráno, další po poledni. Jedním z nakažených je pražský taxikář. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového
zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Poškozuje také orgány a proniká do moči i stolice. Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v ČR. Šlo o profesora z ČZU, který se vrátil z univerzity v Udine, dále
lyžaře, který byl s manželkou a čtyřmi dětmi v Alpách na severu Itálie, a studentku z USA, která s kamarádkou přicestovala z Milána.
V neděli 8. března už bylo nakažených 32. Takto se zvyšoval celkový počet případů v průběhu týdne:  pondělí - 4 (+1), úterý - 5 (+1), středa - 8 (+3), čtvrtek - 12 (+4), pátek - 19 (+7),
sobota - 26 (+7).
V pondělí 9. března se objevil první případ nákazy ve Zlínském kraji.  Celkem stoupl počet nakažených na 38.
V úterý 10. března oznámil ministr Vojtěch  další dva případy, počet nakažených tak vystoupal na 40. Pak se objevil 41. případ.
Ministerstvo zahraničí varuje před všemi cestami do Itálie. Podle Babiše dostanou Češi v Itálii SMS, která je vyzve, aby se vrátili domů.

Koronavirus už je i v Česku
15:13
Dnes

Rušení kulturních akcí v souladu s vyhláškami ve třech různých krajích:

Národní galerie v Praze své expozice neuzavře. Kvůli ochraně děl má na atraktivní výstavy určen limit, do stálých expozic přijde méně než 100 lidí za hodinu.

Města ve Zlínském kraji v reakci na dnešní nařízení vlády o zrušení akcí, kterých se zúčastní více než sto lidí, odkládají či ruší společenské, kulturní i zábavní akce.  Radnice posouvají
například plánovaná ocenění nejlepších sportovců, konat se nebudou akce v kulturních domech. V Kroměříži se zrušily návštěvy představitelů radnice u jubilantů.

V Karlovarském kraji se rovněž ruší kulturní akce. Většina kulturních zařízení, jako například kina, divadla a kulturní domy, budou od dnešního večera zavřená.  Organizátoři se u
významných akcí pokusí najít náhradní termín, začnou ale i vracet peníze za vstupenky.  Provozovatelé kulturních akcí očekávají finanční ztráty.

15:11
Dnes

Italské podniky se přizpůsobují podmínkám karantény, kterou dnes kvůli šíření koronaviru v celé zemi až do 3. dubna nařídila vláda. Restaurace omezují počet zákazníků, řada drobných
podnikatelů své firmy dočasně zavřela. Velká část sociálního života se tak přesouvá na internet.

Restaurace a bary omezují počet lidí, kteří mohou vstoupit.  Zákazníci se například ani nemohou hromadit u baru, poznamenala agentura ANSA. R ozmístění stolů se musí řídit
nařízením zachovávat mezi sebou vzdálenost jeden metr.

15:09
Dnes

Fotbalisté Slovenska kvůli šíření nového typu koronaviru odehrají domácí zápas play off o postup na mistrovství Evropy s Irskem bez diváků.  Úvodní barážové semifinále se
uskuteční 26. března v Bratislavě.

Výkonný výbor Slovenského fotbalového svazu zareagoval na pondělní rozhodnutí ústředního krizového štábu, který vydal zákaz pořádání veřejných kulturních, sportovních či společenských akcí
minimálně na dva týdny. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem na Slovensku stoupl na sedm.

15:06
Dnes
!

Hotel na španělském ostrově Tenerife, který byl kvůli lidem nakaženým koronavirem posledních čtrnáct dní v karanténě, dnes mohli opustit poslední hosté.  Informoval o tom
server listu El País. V hotelu H10 Costa Adeje Palace bylo v době uvalení karantény šest Čechů. Pětičlenná rodina ho opustila ještě na konci února, šestá turistka se vrátila do Česka o
víkendu.

Poslední hosté opustili dnes ráno karanténu za potlesku zdravotníků i zaměstnanců hotelu. Někteří si přitom snímali roušky a vyhazovali je radostí do vzduchu,  popsala španělská média.
Jiní pózovali fotografům. „Byl to dost surreální zážitek,“ uvedl jeden z hostů.

15:04
Dnes

Multikina Cinema City zůstávají oproti konkurenčnímu Cinestaru nadále otevřená.  Omezují počet diváků v sále na 100 lidí, což odpovídá nařízení vlády.

15:03
Dnes

Poslanec STAN Petr Gazdík je preventivně v karanténě. Z Itálie se vrátil ve čtvrtek. „Žena je učitelka, tak jsme raději zůstali doma. Žádný koronavirus nemám. Před půl hodinou jsem se
měřil a mám teplotu 36,2 °C. Jen jsem v této situaci opatrný,“ uvedl.

15:03
Dnes

Univerzita Karlova kvůli koronaviru ruší od středy výuku,  studenti mají zvážit dálkové studium. Nebudou se konat ani promoce, konference a další akce.

15:02
Dnes

Největší americké aerolinky  American Airlines a Delta Airlines ruší kvůli novému koronaviru a poklesu poptávky některé lety,  zastavují nábory zaměstnanců a zhoršují finanční vyhlídky
na letošní rok. Následují tak evropské firmy v čele s Lufthansou.  Letecký sektor byl rychlým šířením koronaviru zasažen zatím nejsilněji - doplácí na rušení zájezdů a pracovních cest do
zahraničí.

Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že jeho administrativa je v kontaktu s podniky v odvětví, která jsou tvrdě zasažena koronavirem.  Týká se to leteckých společností,
provozovatelů hotelů či výletních lodí. Zatím ale neposkytl žádné konkrétní informace o tom, jak by mohla pomoc vypadat.

15:00
Dnes
!

Průběh testování na koronavirus ve třech různých krajích:

Ve Středočeském kraji jsou 3 potvrzené případ nákazy koronavirem.  Nejnovější potvrzený nakažený je člověk z okresu Praha-západ. Onemocnění je bez komplikací, uvedli hygienici.

Českobudějovická nemocnice dnes testuje dalších 17 případů s podezřením na koronavirus. V Jihočeském kraji od začátku únoru prověřovala 68 lidí, z toho 51 jich bylo negativní.
Výsledky dnešních 17 vzorků zatím nejsou známy.

Pracovníci Zdravotního ústavu (ZÚ) Ostrava dnes testovali na koronavirus 23 lidí, všechny tyto testy byly negativní.  Celkem už v Ostravě pracoviště provedlo 211 testů. Pozitivní byl dosud
jediný. Šlo o ženu ze Zlínska, která byla na dovolené v Itálii.

14:57
Dnes
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Ochrání zákaz návštěv seniory před koronavirem? Sledujte od 15 hodin Epicentrum. Právě mimořádné opatření, které má sloužit jako prevence proti nákaze především u nejrizikovějších skupin,
jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními. Téma rozebereme s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým.

14:56
Dnes

Středeční dohrávka 23. kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Libercem se odehraje s maximální účastí 100 osob.  Ligová fotbalová asociace reagovala na to, že stát kvůli šíření
nového typu koronaviru zakázal všechny sportovní akce s více než 100 lidmi. O dalším osudu nejvyšší soutěže i druhé ligy se rozhodne ve středu na zasedání Ligového výboru LFA v Praze.

14:55
Dnes

Sobotní galavečer smíšených bojových umění MMA Oktagon 16 v Ostravě se neuskuteční.  Po rozhodnutí Bezpečnostní rady státu omezit kvůli šíření koronaviru návštěvnost na
sportovních akcích odložili pořadatelé akci na jiný termín. Kdy se bojovníci nově na severu Moravy představí, se teprve rozhodne.

„Je to pro nás rána, protože jsme do poslední chvíle vše připravovali na 110 procent. V žádném případě se ale akce neuskuteční bez diváků,“  uvedli zástupci Oktagonu na sociálních
sítích. „Ještě horší je ale situace pro bojovníky, pro které se všechny přípravy zhroutí těsně pod vrcholem,“ dodali.

14:53
Dnes

Osud dalšího pokračování soutěží řízených Českým hokejem včetně dnešních zápasů extraligy i první ligy je nejasný. Prezident ČSLH Tomáš Král po dnešním jednání s vedením soutěží oznámil,
že soutěže budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků.  Během tiskové konference se ale objevily neoficiální informace z ministerstva vnitra, podle nichž
počet osob zahrnuje všechny účastníky akce včetně hráčů. Čeká se proto na další rozhodnutí.

„Dostali jsme zprávu, že na ministerstvu vnitra se diskutuje o tom, jestli by do té stovky lidí neměli být zahrnuti všichni. Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni,
tak hokej v tuto chvíli skončil,“ řekl Král.

14:50
Dnes

Rakousko je další zemí, která na epidemii koronaviru reagovala zákazem akcí s větším počtem diváků.  Ministerstvo zdravotnictví dnes rozhodlo, že se nesmějí konat venkovní akce s více
než 500 návštěvníky, pro události v halách platí omezení do 100 diváků.

Akce se mohou konat před prázdnými tribunami, což bude případ čtvrtečního duelu osmifinále Evropské ligy mezi fotbalisty Lince a Manchesteru United.

14:49
Dnes

Šestou oběť nového koronaviru ohlásila Velká Británie , informuje Sky News.

14:48
Dnes

Ve Španělsku se kvůli šíření koronaviru odehrají bez diváků všechny zápasy první a druhé fotbalové ligy  minimálně v následujících dvou týdnech. Oznámilo to vedení soutěže po
domluvě s vládní nejvyšší radou sportu. Prvním utkáním za zavřenými dveřmi bude dnešní večerní dohrávka 24. kola La Ligy mezi Eibarem a San Sebastianem.

14:44
Dnes

Brněnský dopravní podnik eviduje desítky zaměstnanců, kteří kvůli zavření škol nepřijdou od středy do práce a budou se starat o děti. Vedení se situaci snaží vyřešit a zajistit plnohodnotný provoz
MHD. „Pokud zůstane doma mnoho řidičů, je možné, že některé linky budou jezdit v delších intervalech nebo vůbec,“  řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Brněnská MHD denně
převeze průměrně jeden milion cestujících. Dopravní podnik má zhruba 2600 zaměstnanců. V posledních dnech podnik také intenzivněji dezinfikuje dopravní prostředky a je v kontaktu s
hygienickou stanicí.

14:45
Dnes

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo pracovníkům v domácí zdravotní péči a záchranářům  kvůli riziku šíření koronaviru používat roušky . Mají si také často mýt ruce mýdlem nebo dezinfekcí s
účinkem proti virům. Resort o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Častými klienty domácí péče jsou dlouhodobě nemocní senioři, kteří jsou nemocí COVID-19 nejvíce ohroženi.

Doporučení se týká například lékařů na návštěvní službě, všeobecných sester, ambulantních specialistů, agentur domácí péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.
„Dodržujte prosím zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,“ uvedlo ministerstvo.

14:43
Dnes

Čtyři tuny materiálu, které se nevešly na začátku března do vojenského leteckého speciálu s humanitární pomocí do Číny, zůstanou v České republice. Čínská strana oficiálně oznámila, že
netrvá na transportu a věnovala je zpět Česku,  řekl dnes novinářům vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Mám oficiální stanovisko z čínské strany, že z té sbírky, která tady proběhla na humanitární pomoc do Číny, tak se polovina ještě nestihla přepravit.  Ta tady zůstala a čínská strana ji věnovala
zpět České republice. Jsou tam respirátory, rukavice, ochranné obleky,“ řekl Hamáček.

14:38
Dnes

Podle ekonoma Lukáše Kovandy bude zákaz hromadných akcí nad 100 účastníků stát divadla zhruba 160 milionů korun měsíčně, kina až 194 milionů měsíčně.  Odhad pochází z ročních
údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

14:29
Dnes

Ministerstvo obrany do odvolání přerušilo plánované jazykové, vzdělávací i kariérové kurzy pro vojáky a zaměstnance.  Uzavřeny budou vojenské školy.

14:28
Dnes

Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma se školáky do deseti let, mají nárok na ošetřovné,  řekla dnes novinářům ministryně práce Jana Maláčová.

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění, které mají všichni zaměstnanci. Živnostníci si ho platí dobrovolně. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny. Pokud mají lidé víc
zaměstnání, dávku dostanou jen jednou. Vypočte se jim ale ze všech příjmů.

Ošetřovné se poskytuje nejvýš za devět kalendářních dnů.  Pokud zůstanou rodiče doma s dětmi od středy, vydrží jim dávka do příštího čtvrtka. Pokud by zůstávali doma déle, žádnou
částku pak už pobírat nebudou.

Rodič, který se sám stará aspoň o jednoho školáka do 16 let, může ošetřovné mít až 16 kalendářních dnů. Kdyby ho začal dostávat od středy, naposledy by ho měl za 26. března. Lidé si mohou
na kalkulačce na webu ministerstva práce spočítat, kolik peněz by měli od sociální správy pak obdržet.

14:25
Dnes
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Firmy v Moravskoslezském kraji se budou snažit maximálně vyjít vstříc zaměstnancům, kteří budou muset kvůli uzavření škol zůstat doma s dětmi. Kde to bude možné, umožní lidem, aby
pracovali z domova. „Vzdáleně mohou pracovat v případech, kdy to potřebují z osobních nebo rodinných důvodů a kdy jim to umožňuje projekt, jehož jsou součástí,“ uvedla Zuzana Mánková ze
společnosti TietoEVRY.

Chemičky Unipetol v Litvínově na Mostecku a Spolchemie v Ústí nad Labem  rovněž plánují vyjít vstříc zaměstnancům s dětmi. Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o uzavření
základních, středních, vyšších a vysokých škol od středy. Prioritou pro firmy je udržení plynulosti výroby. „Tam, kde je to možné, budeme situaci řešit prací z domova,“ uvedl
mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. „V ostatních případech budeme hledat vhodná řešení, například rozložení směn.“

Firma už dříve zavedla několik opatření v souvislosti s nákazou novým typem koronaviru, jako je omezení služebních cest do zahraničí či zvýšení úklidu. Respirátory vybavil podnik ostrahu či řidiče
kamionů.

14:19
Dnes

Česká filharmonie ruší do konce příštího týdne akce v Rudolfinu s účastí nad 100 osob.  Programy pro MŠ a koncerty pro méně než 100 diváků budou.

14:19
Dnes

Na hraniční přechod Rozvadov dorazili před půl druhou vojáci z královéhradecké polní nemocnice. Budou pomáhat hasičům, policii a celníkům. Na místě budou nonstop tři vojáci-zdravotníci a
další dva vojáci. „Jsme všichni zdravotní sestry, bez lékaře. Přijeli jsme jako posila,“  uvedla Radomíra Rolniková. Poté, co dostanou pokyny od nařízených, začnou se domlouvat na
spolupráci s ostatními záchrannými složkami. „Zatím nic nevíme,“ řekla. Podle velitele dnes v Rozvadově nebyl mezi kontrolovanými osobami žádný zásadní problém. Armáda bude pomáhat také
na dalších hraničních přechodech.

❮
12345
❯
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KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidentem (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřím (1x), horeckým (1x)

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: Zavřené školy a zákaz akcí nad 100 lidí v Česku. „Složitých 14 dní“ ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
Zavřené školy a zákaz akcí nad 100 lidí v Česku. „Složitých 14 dní“ (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: Zavřené školy a zákaz akcí nad 100 lidí v
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služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým všem zařízením
sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím službám v pobytové formě s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv
osob, s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Zároveň Vás prosíme obratem o vyplnění dotazníku týkajícího se potřeby ochranných pomůcek ve Vašem zařízení. Odkaz zde: https://forms.gle/79jjKrtjTNb5DnpE9.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (10:07:32) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Radio.cz - Bulletin Zdeňka Kuchyňová Zdeňka Kuchyňová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sněmovna předčasně ukončila schůzi, sejde se zřejmě až v dubnu.

Sněmovna na návrh svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) předčasně ukončila nynější schůzi. Podle Vondráčkova dřívějšího vyjádření jde o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru.
Vondráček se pro tento krok rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry. Dohodly se na tom i poslanecké kluby. Poslanci jedním hlasováním vyřadili všechny zbývající
neprojednané body, čímž schůzi ukončili. Další řádná schůze je plánovaná na polovinu dubna. "Ta rizika jsou skutečně vysoká," řekl Vondráček. "V případě, že by se snad ta nákaza projevila zde
v Poslanecké sněmovně, v karanténě by se ocitli i ministři vlády, členové Bezpečnostní rady státu. A za této situace skutečně není rozumné pokračovat v této schůzi," řekl.

Ústavní činitelé se dohodli, že kvůli šíření nového typu koronaviru zruší své zahraniční cesty. Po schůzce na Pražském hradě to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Mohou ale podle něj
existovat výjimky a je například na prezidentovi Miloši Zemanovi, zda pojede na plánovanou cestu do Číny. Jakých cest či jakého časového období se rozhodnutí týká, ústavní činitelé nesdělili.

Vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že by se novým typem koronaviru mohlo v Německu nakazit přes 60 procent obyvatel, by podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo
vyvolat paniku. Česko přijalo opatření, aby v zemi tak černý scénář nenastal, sdělil premiér ČTK. "Česká republika opatření přijala dříve než všechny státy v Evropě včetně Německa právě proto,
abychom zabránili masivnímu rozšíření epidemie," uvedl Babiš. Hamáček uvedl, že neví, o jaká data kancléřka své vyjádření o možném rozšíření nákazy v Německu opírá.

Počet nakažených koronavirem v ČR se šíří do dalších krajů

Nakažení koronavirem se šíří i do dalších krajů. V Česku bylo ve středu večer 94 prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru. Od úterý se tak počet infikovaných zvýšil o 31, což je zatím
největší denní nárůst nakažených v zemi. Dva pacienti museli být podle něj kvůli infekci hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. "Máme teď nově hlášenou pacientku z Brna, která je na lůžku
intenzivní péče. A pacient na Bulovce byl rovněž dnes zaintubovaný," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že v Česku nebyl zaznamenaný žádný další podobný případ, jako
byl pražský taxikář, u kterého není jasný zdroj nákazy. Z potvrzených nakažených se z nemoci COVID-19 zatím nikdo nevyléčil. "Přestože jsou někteří pacienti, kteří již neprojevují nějaké klinické

5. Vážení přátelé, v souvislosti s nepříznivým…   
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příznaky, to znamená v zásadě se cítí zdraví, tak stále jsou infekční," řekl Vojtěch České televizi. První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března.

Uzavření škol v Česku, zavedené jako opatření proti šíření nového koronaviru, může podle odborníka paradoxně ohrozit životy seniorů, kteří jsou nákazou nejvíc ohroženi. Děti totiž mohou být
nakaženy, ale bez příznaků nemoci, a nakazí pak prarodiče, kteří je budou hlídat. ČTK to řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Rastislav Maďar. Lidé by proto měli podle něj seniory chránit před nákazou a zbytečně nechodit do jejich blízkosti, i když na sobě necítí žádné příznaky nemoci, jako je horečka, bolest svalů nebo
dušnost.

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak
roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. V domovech pro seniory žije
asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě
seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje budou přerušeny do 3. dubna. ČTK to sdělila mluvčí dopravce Martina Čmielová. Jde o všechny vnitrostátní i
mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil RegioJet. Z Česka je od minulého týdne přerušen také veškerý letecký provoz do severní Itálie. Itálie
je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje přes 10.000 případů.

Ministerstvo spravedlnosti zakázalo kvůli koronaviru soudcům i ostatním pracovníkům soudů služební cesty do zahraničí. Předsedy soudů vyzvalo, aby vyšli vstříc zaměstnancům s dětmi a
umožnili jim pokud možno práci z domova. U zaměstnanců s nízkými příjmy by soudy měly podle úřadu zvážit uplatnění překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Šéfka EK: EU kvůli koronaviru zřídí investiční fond

Evropská unie v rámci boje s novým typem koronaviru umožní státní pomoc pro postižené firmy a vytvoří investiční fond v hodnotě 25 miliard eur (asi 640 miliard Kč) s cílem zmírnit dlouhodobý
ekonomický dopad současné epidemie. Při telekonferenci se na tom shodli šéfové zemí a vlád Evropské unie. "Využijeme všechny prostředky, které máme k dispozici, aby evropská ekonomika
této bouři odolala," ujistila von der Leyenová. Tyto peníze budou určeny na zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední firmy a pro trh práce a další citlivé části ekonomiky. Podle
šéfky komise budou uvolňovány v těsné spolupráci s členskými státy bloku. V nejbližší době prý bude možné na investice související s bojem proti koronaviru vydat 7,5 miliardy eur. Dění kolem
epidemie sledují po celém světě finanční trhy s napětím a řadu společností vývoj výrazným způsobem zasáhne.

Český premiér Andrej Babiš na telekonferenci prohlásil, že "bohužel se ztratil čas". Podle jeho vyjádření pro Českou televizi by také ostatní země EU "měly přijmout taková drastická opatření, jak
jsme přijali my, protože situace je vážná a je potřeba postupovat společně". Babiš také zkritizoval, že tříhodinová videokonference se uskutečnila bez Velké Británie. "Řekl jsem, že vir nezná ani
brexit, ani schengen, takže je dobré mít u stolu Velkou Británii, i Srbsko, i západní Balkán," uvedl šéf české vlády.

Ústavní činitelé odmítli nátlak Číny, odsoudili vyhrožování

Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Reagovali tak na dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě senátorů
na Tchaj-wan. Zdůraznili, že Česko i jeho představitelé mají právo na nezávislé rozhodování v zahraniční politice. Potvrdili i zájem rozvíjet ekonomickou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem, podle
nich to nezpochybňuje politiku jedné Číny, kterou Česko zastává. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se ústavní činitelé v bodě, který se týká Číny, neshodli, a museli hlasovat o znění
společného prohlášení. Vystrčil před schůzkou mluvil o tom, že chce navrhnout odvolání čínského velvyslance.

Alianční vojska by se z Afghánistánu neměla stahovat překotně, varovali čeští ústavní představitelé. Řešení konfliktu je podle nich hlavně v afghánských rukách. Uvedli to ve společném
prohlášení, na kterém se shodli na schůzce na Pražském hradě. Geograficky by se Česko mělo soustředit hlavně na oblasti přiléhající k Evropě a na oblasti, které jsou pro bezpečnost Evropy
významné. Zdůraznili vzrůstající význam stabilizace a zajištění bezpečnosti v regionu Sahelu. Česká armáda se společně se spojenci angažuje v Mali, kde bojuje proti islámským radikálům. V
zemi v současné době zajišťuje ochranu velitelství výcvikové mise Evropské unie, podílí se také na výcviku a na ochraně výcvikové základny. Od poloviny roku převezme velení této misi. Zároveň
ministerstvo obrany navrhlo účast v protiteroristické jednotce Takuba, kterou by společně vytvořili pod francouzským velením některé evropské země. Česká armáda by do této bojové mise chtěla
vyslat své speciální síly. Vláda již záměr odsouhlasila, nyní musí ještě vyslání vojáků schválit Parlament.

Stát dá dopravcům 100 mil. Kč na dezinfekci a ochranné pomůcky

Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30.000 zaměstnanců.
Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). V minulých dnech
bylo zintenzivněno čištění vozů a nádraží. Podle ministra cestuje ve veřejné dopravě, zejména po uzavření škol, méně lidí. "Veřejná doprava je klíčové místo, kde dochází k potkávání velkého
počtu lidí. Musíme to mít z hlediska hygieny a ochrany pod kontrolou," uvedl Havlíček.

Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30.470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude
dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. V tiskové zprávě o tom informovalo
ministerstvo financí a zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování. "Líh je velmi účinná dezinfekce.
Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs," uvedla
ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Pošta kvůli koronaviru připravila bezkontaktní doručování

Česká pošta připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je
bude moci do měsíce vyzvednout. Uvedl to generální ředitel Roman Knap. Pošta také převezme z tiskárny v Ústí nad Labem druhou zhruba polovinu z téměř pěti milionů letáků ministerstva
zdravotnictví s informacemi o koronaviru. S roznášením do schránek začne ve čtvrtek. Již během úterka a dneška doručovatelé roznášejí první část letáků. Putovaly zejména na Moravu. Do konce
týdne by měla pošta letáky doručit na všechny adresy.

U bezkontaktního doručování je podle Knapa nutné, aby se dopředu doručovatel dozvěděl, že je adresát v karanténě, případně bude bezkontaktně doručovat do oblastí, které budou jako
karanténní označeny příslušnými úřady. Doručovatelé a zaměstnanci na přepážkách ode dneška dostávají dezinfekční gely a spreje. Těch má podnik zásobu zhruba 10.000 a další má objednané.
Zhruba 2800 z necelých 30.000 zaměstnanců má malé děti ve věku šest až deset let, které po uzavření škol zůstanou doma.

Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly

Automobilka Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly vyráběnými v Číně. Díly se dodávají do různých závodů firmy, postiženo jich tak může být v případě
nedostatečných dodávek více, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Firma zaměstnancům doporučuje, aby zvážili nutnost všech svých pracovních cest do zahraničí. "V
souvislosti s koronavirem ponechávají někteří naši čínští dodavatelé své závody nadále zavřené nebo v nich výrobu pomalu rozbíhají," řekl Kotera. "To může vést k případnému nedostatečnému
zásobování díly a subkomponenty vyráběnými v Číně," uvedl.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000
lidí.

Některé nemocnice upozornily vládu na nedostatek respirátorů

Zástupci některých nemocnic upozornili na jednání na úřadu vlády ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), že nemají dostatek respirátorů. Ministr je ujistil, že do konce týdne jim stát zašle
zásobu, která bude nemocnice na čas saturovat. Upozornil také, že stát se chce intenzivně zaměřit na rozšíření testování na koronavirus. Například v pražském Motole kvůli tomu ve středu vznikne
nové odběrové místo. Setkání se zúčastnili zástupci 14 fakultních i krajských nemocnic, které vláda podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) už dříve vytipovala jako styčné nemocnice pro
spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem. "Bylo to velice konkrétní jednání. Nemocnice nám jasně řekly, v jaké jsou situaci a co potřebují," shrnul Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu koupit 600.000 respirátorů, případně stejný počet i v dubnu. Vyplývá to z dokumentu, který projedná vláda.

Stát chce vyzvat studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, aby pomohli v nemocnicích, kterým můžou chybět zdravotní sestry kvůli uzavření škol. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v
České televizi (ČT). Pomoct by mohli také studenti pedagogických fakult s hlídáním dětí, řekl premiér po schůzce s řediteli nemocnic k šíření nákazy nového typu koronaviru. Babiš uvedl, že s
absencí sestřiček kvůli uzavření škol je větší problém ve Zlínském kraji.

Vítkovice Heavy Machinery jsou v insolvenci, výroba se zastavila

Představenstvo ostravské strojírenské společnosti Vítkovice Heavy Machinery podalo na firmu insolvenční návrh. Jako způsob řešení úpadku navrhlo reorganizaci. ČTK to za firmu oznámil
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Jaroslav Martínek. Ve firmě, která zaměstnává přibližně 800 lidí, se zastavila výroba. Dodavatelé energií jí odpojili elektřinu a teplou vodu, zaměstnanci jsou doma s 80 procenty mzdy.

Babiš a Rusnok: Ekonomika je na dopady koronaviru připravena

Připravenost české ekonomiky na dopady šíření koronaviru je velmi dobrá, a to jak ze strany vlády, tak i centrální banky. Po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to uvedl guvernér
České národní banky Jiří Rusnok. Babiš zároveň uvedl, že situace českého bankovního sektoru je jedna z nejlepších v Evropě, a proto vláda vyzve banky, aby byly nyní vstřícné k podnikatelům a
firmám. Podle Babiše nemají Češi se splácením hypoték problémy. Za zásadní problém nemá ani Rusnok, banky samy posečkají, míní. "Není načase žádné paušální řešení," řekl Rusnok. Pirátský
poslanec Tomáš Martínek žádal v otevřeném dopise členy České bankovní asociace ke zmírnění pravidel splácení hypoték a jiných úvěrů kvůli opatřením ke koronavirové nákaze.

Sněmovna podpořila zrušení osmi stovek nadbytečných předpisů

Osm stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale už nepoužívané, by mohlo být zrušeno. Změnu má přinést vládní návrh zákona, který Sněmovna v
úvodním kole projednávání podpořila. Norma má pomoci ke zjednodušení a zpřehlednění právního řádu. Návrh ruší zejména předpisy z období první republiky a protektorátu, ale také některé
zákony i vyhlášky přijaté po roce 1989. Mezi rušené předpisy patří například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z
roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva.

ODS navrhla zrušit mimo jiné zákon o zrušení celibátu pro učitelky nebo předpis o pořadí soudních stolic, tedy soudních stupňů. Své návrhy, s nimiž přišla už předloni, chce podle předsedy
poslanců ODS Zbyňka Stanjury vtělit do vládní předlohy. Právní řád České republiky obsahuje přibližně 42.000 právních předpisů. Do roku 2021 chce vnitro vypracovat analýzu celého českého
právního řádu.

Nezávislí divadelníci chtějí po vládě kompenzace za ušlý zisk

Zástupci nezávislé divadelní scény žádají po ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), aby začala jednání o způsobu kompenzace škod, které údajně vzniknou zásahem státu kvůli prevenci
šíření koronaviru. Napsali mu otevřený dopis, ve kterém uvádějí, že 90 procent personálu těchto divadel nepracuje v zaměstnaneckém poměru a jejich příjmy jsou závislé na počtu odehraných
akcí. Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová ČTK řekla, že se ministr se zástupci asociace a dalších nezávislých umělců v pátek sejde.

Bezpečnostní rada státu v úterý vyhlásila zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Od rána začala svá vystoupení rušit především divadla, a to
scény zřizované státem, městy i divadla soukromá. Některé scény proto omezují kapacitu diváků, aby zůstala pod stovkou lidí, jiné chtějí hrát bez diváků a produkci přenášet po internetu; zřejmě
by v takovém případě nemusely vracet vstupné. Některé, jako třeba Cirk La Putyka, už přímo požádaly své diváky o finanční podporu.

Počasí

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, na horách i srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na jihu kolem 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.

Ve čtvrtek zasáhne většinu českých krajů silný vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu. V noci foukat přestane, podle meteorologů se ale během pátku silný nárazový vítr znovu objeví kromě Čech
také v části Moravy.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 4

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)
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11.03.2020 (14:17:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Frekvence1.cz - Články Barbora Pisingerová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Jihomoravském kraji jsou první dva potvrzené případy nákazy koronavirem. ČTK to řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Muž a žena z
Brna se vrátili z Itálie z provincie Trentino (Tridentsko).

V celém Česku je 67 nakažených koronavirem, od rána přibyli tři pacienti, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dva nové případy jsou právě z Brna, jeden z Ostravy.

Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila 2 pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který
byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Hygienici odhalili dva případy díky domácímu odběru. Muž a žena z Brna se 8. března vrátili z pobytu v Itálii. “Zavolali si sami na pohotovostní linku a indikovali jsme odběr vzhledem na
splnění epidemiologických kritérií,” uvedla Ciupek.

Podle ní by ale lidé neměli propadat panice.  “Není to výskyt, který by se odehrál v rámci kraje. Nákazu si přivezli z Itálie,”  zdůraznila Ciupek. Brněnská primátorka Markéta Vaňková ČTK
řekla, že oba byli od návratu z Itálie v karanténě.

Brno chce lépe informovat o situaci občany, proto zřídilo web. Dotazy mohou lidé posílat na email koronavirus@brno.cz.

Zdravotníci dosud v kraji provedli 81 odběrů u pacientů. Více než u 50 byly negativní, nyní se na jižní Moravě potvrdily první dva případy, u ostatních se na výsledky čeká.

Koronavirus se šíří od konce loňského roku z Číny. Je už více než ve stovce zemí celého světa. Nakažených je více než 100.000 lidí, přes 4000 lidí zemřelo. V Evropě je nejvíce zasažená Itálie.

Vše podstatné o koronaviru v minutě a půl. To je nové video z dílny @zdravkoonline. Prosím, udělejte si chvilku a koukněte na něj. A pusťte ho i rodině, kamarádům nebo třeba kolegům v práci.
Díky moc. pic.twitter.com/WPEBxUhCAm

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak
roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. ČTK má výsledky k
dispozici. Podle nich řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce.

“Pokud by poskytovatelé dostali ochranné pomůcky příští týden, nebyl by to tak velký problém. Pokud by ale zásobování mělo trvat čtyři až osm týdnů, byl by to obrovský
problém,” řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký.

Studenti a studentky, úplně chápu vaši radost, že nemusíte do školy. Zkuste se zamyslet, jestli kolem sebe nemáte příbuzné, známé nebo sousedy, kteří mají menší děti – prváky, druháky, a
nepotřebují je pohlídat. Nebo jestli kolem vás nejsou starší lidé, kterým by přišlo vhod pomoci s nákupem nebo vyvenčit psa. Situace je vážná a musíme si pomáhat. Díky za sdílení!Michal Berg •
Zelení

Zveřejnil(a) Michal Berg dne Úterý 10. března 2020

7. V Česku je 67 nakažených koronavirem. Dva nové případy jsou z Brna, jeden z
Ostravy  seznam | nahoru
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Pokud lidé nosí roušku, chrání tím ostatní ve svém okolí, aby je případně nenakazili. Aby se neinfikovali sami, musí používat masky či respirátory. Respirátory mohou výrobci dodávat teď jen
státu, ministerstvo zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám. Na trhu se respirátory, ale ani
roušky či dezinfekce nyní sehnat nedají.

V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým
koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Teď 48 procent poskytovatelů odpovědělo, že roušky už vůbec nemají.  Desetina je má maximálně na tři dny. Dalším 18 procentům zařízení vydrží jejich zásoba roušek ještě nejvýš týden.
Týden až dva týdny si pak vystačí každý osmý poskytovatel. Od dvou do tří týdnů roušky má pět procent zařízení a zásobu nejvýš na měsíc sedm procent.

Dezinfekce úplně chybí šesti procentům poskytovatelů a nejvýš na tři dny vydrží dalším osmi procentům zařízení.  Zásobu na tři dny až týden má pětina sociálních služeb, další pětina
pak na týden až dva týdny. Zbývajících 45 procent poskytovatelů by mělo mít desinfekci ještě na dobu od dvou do čtyř týdnů.

Každé dvacáté zařízení už vůbec nemá zdravotnické rukavice, nebo mu vydrží nejvýš na tři dny.  Horecký podotkl, že bez rukavic se přitom personál neobejde a používá je každý den.
Maximálně tři dny až týden situaci zvládne 12 procent domovů a služeb a od týdne do dvou týdnů pak dalších 18 procent. Téměř dvě třetiny poskytovatelů mají ale zásobu ještě maximálně na dva
týdny až měsíc.

“Od ministerstva zdravotnictví očekáváme zajištění nutných ochranných prostředků pro pečující personál,”  uvedla před dvěma dny na twitteru ministryně práce Jana Maláčová
(ČSSD). Ministerstvo práce na svém webu napsalo, že požadavky na ochranné pomůcky a dezinfekci ve svém resortu zmapovalo.

Podporuji okamžitý zákaz návštěv ve všech zařízeních, která mají v péči klienty z nejstarší generace. Koronavirus může být fatální hlavně pro nejstarší z nás. Od MZ očekáváme zajištění nutných
ochranných prostředků pro pečující personál. Bezpečnost musí být na prvním místě!

— Jana Maláčová (@JMalacova) March 8, 2020

Zaměřilo se na své úřady a pět svých organizací sociálních služeb. Požadavky na jejich zásobení předalo ministerstvu zdravotnictví. “Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
apeluje na zajištění těchto potřeb i pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby jiných zřizovatelů,” píše ministerstvo na webu. Sociální služby zřizují většinou kraje, obce či
neziskové organizace.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (15:58:11) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Globe24.cz - Domov NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak
roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. ČTK má výsledky k
dispozici. Podle nich řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce.

"Pokud by poskytovatelé dostali ochranné pomůcky příští týden, nebyl by to tak velký problém. Pokud by ale zásobování mělo trvat čtyři až osm týdnů, byl by to obrovský problém," řekl ČTK
prezident asociace Jiří Horecký.

Pokud lidé nosí roušku, chrání tím ostatní ve svém okolí, aby je případně nenakazili. Aby se neinfikovali sami, musí používat masky či respirátory. Respirátory mohou výrobci dodávat teď jen státu,
ministerstvo zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám. Na trhu se respirátory, ale ani roušky či
dezinfekce nyní sehnat nedají.

V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým
koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Psali jsme:
Zavřená škola a kam s dětmi? Rodiče mohou čerpat ošetřovné

Teď 48 procent poskytovatelů odpovědělo, že roušky už vůbec nemají. Desetina je má maximálně na tři dny. Dalším 18 procentům zařízení vydrží jejich zásoba roušek ještě nejvýš týden. Týden
až dva týdny si pak vystačí každý osmý poskytovatel. Od dvou do tří týdnů roušky má pět procent zařízení a zásobu nejvýš na měsíc sedm procent.

Dezinfekce úplně chybí šesti procentům poskytovatelů a nejvýš na tři dny vydrží dalším osmi procentům zařízení. Zásobu na tři dny až týden má pětina sociálních služeb, další pětina pak na týden
až dva týdny. Zbývajících 45 procent poskytovatelů by mělo mít desinfekci ještě na dobu od dvou do čtyř týdnů.

Každé dvacáté zařízení už vůbec nemá zdravotnické rukavice, nebo mu vydrží nejvýš na tři dny. Horecký podotkl, že bez rukavic se přitom personál neobejde a používá je každý den. Maximálně
tři dny až týden situaci zvládne 12 procent domovů a služeb a od týdne do dvou týdnů pak dalších 18 procent. Téměř dvě třetiny poskytovatelů mají ale zásobu ještě maximálně na dva týdny až
měsíc.

"Od ministerstva zdravotnictví očekáváme zajištění nutných ochranných prostředků pro pečující personál," uvedla před dvěma dny na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podporuji okamžitý zákaz návštěv ve všech zařízeních, která mají v péči klienty z nejstarší generace. Koronavirus může být fatální hlavně pro nejstarší z nás. Od MZ očekáváme zajištění nutných
ochranných prostředků pro pečující personál. Bezpečnost musí být na prvním místě!

— Jana Maláčová (@JMalacova) March 8, 2020

Ministerstvo práce na svém webu napsalo , že požadavky na ochranné pomůcky a dezinfekci ve svém resortu zmapovalo. Zaměřilo se na své úřady a pět svých organizací sociálních služeb.
Požadavky na jejich zásobení předalo ministerstvu zdravotnictví.

"Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová apeluje na zajištění těchto potřeb i pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby jiných zřizovatelů," píše ministerstvo na webu. Sociální
služby zřizují většinou kraje, obce či neziskové organizace.

SEKCE: Zpravodajství

8. Poskytovatelům sociálních služeb docházejí roušky. Někde už nemají ani
dezinfekce  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Asociace: Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Asociace: Polovina poskytovatelů sociálních
služeb už nemá roušky (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (09:52:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Radio.cz - Zprávy Zdeňka Kuchyňová Zdeňka Kuchyňová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nakažení koronavirem se šíří i do dalších krajů. V Česku bylo ve středu večer 94 prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru. Od úterý se tak počet infikovaných zvýšil o 31, což je zatím
největší denní nárůst nakažených v zemi. Dva pacienti museli být podle něj kvůli infekci hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. "Máme teď nově hlášenou pacientku z Brna, která je na lůžku
intenzivní péče. A pacient na Bulovce byl rovněž dnes zaintubovaný," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že v Česku nebyl zaznamenaný žádný další podobný případ, jako
byl pražský taxikář, u kterého není jasný zdroj nákazy. Z potvrzených nakažených se z nemoci COVID-19 zatím nikdo nevyléčil. "Přestože jsou někteří pacienti, kteří již neprojevují nějaké klinické
příznaky, to znamená v zásadě se cítí zdraví, tak stále jsou infekční," řekl Vojtěch České televizi. První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března.

Uzavření škol v Česku, zavedené jako opatření proti šíření nového koronaviru, může podle odborníka paradoxně ohrozit životy seniorů, kteří jsou nákazou nejvíc ohroženi. Děti totiž mohou být
nakaženy, ale bez příznaků nemoci, a nakazí pak prarodiče, kteří je budou hlídat. ČTK to řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Rastislav Maďar. Lidé by proto měli podle něj seniory chránit před nákazou a zbytečně nechodit do jejich blízkosti, i když na sobě necítí žádné příznaky nemoci, jako je horečka, bolest svalů nebo
dušnost.

Asociace: Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak
roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. V domovech pro seniory žije
asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě
seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

FlixBus zastavil kvůli koronaviru provoz svých linek do Itálie

Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje budou přerušeny do 3. dubna. ČTK to sdělila mluvčí dopravce Martina Čmielová. Jde o všechny vnitrostátní i
mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil RegioJet. Z Česka je od minulého týdne přerušen také veškerý letecký provoz do severní Itálie. Itálie
je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje přes 10.000 případů.

Ministerstvo zakázalo soudcům služební cesty do zahraničí

Ministerstvo spravedlnosti zakázalo kvůli koronaviru soudcům i ostatním pracovníkům soudů služební cesty do zahraničí. Předsedy soudů vyzvalo, aby vyšli vstříc zaměstnancům s dětmi a
umožnili jim pokud možno práci z domova. U zaměstnanců s nízkými příjmy by soudy měly podle úřadu zvážit uplatnění překážky v práci na straně zaměstnavatele.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 3

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (18:42:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Refresher.cz - Články Antonín Havlík

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V době koronavirové krize se Češi snaží semknout a pomáhat těm, kteří jsou na nákazu nejvíce náchylní.

Seniorům z velkých měst není doporučeno v souvislosti s aktuálně se šířícím koronavirem  vycházet ven. Úplně vyhnout by se měli supermarketům, poštám, nemocnicím a poliklinikám, nádražím
a městské hromadné dopravě.

Jsou totiž na nákazu nejvíce náchylní a může jim způsobit vážné zdravotní komplikace. To však může být problém hlavně pro osamělé staré lidi ve chvíli, když jim dojdou zásoby jídla, potřebují
léky nebo vyvenčit psa. Jak jim pomoct?

Pokud má někdo v okolí osobu starší 65 let z Prahy, která potřebuje poradit nebo pomoci, může zavolat na nově zřízenou infolinku 800 160 166.  Je zřízená hlavním městem společně s
organizací Život 90.

„Děkuji soukromým podnikatelům, že nám pomáhají tuto mimořádnou situaci zvládnout. Soukromí obchodníci jako třeba rohlík.cz nebo košík.cz jsou připraveni ve spolupráci s námi dodávat
seniorům a dalším potřebným lidem balíčky základních potravin a hygienických potřeb,“ uvedl náměstek hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Kromě těchto obchodníků ale pomáhají i přímo dobrovolníci. Pomohou se vším důležitým, co bude senior potřebovat a o všechno se postarají. Dobrovolníků však není nikdy dost a proto se
hledají další dobré duše, které jsou ochotné pomáhat. Stačí vyplnit formulář na stránkách organizace a splnit podepsat prohlášení o svém bezproblémovém zdravotním stavu.

S pomocí přišla například také humanitární organizace ADRA . Ta zaštiťuje pomoc i v ostatních velkých městech. Kromě Prahy v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ale i ve Frýdku-
Místku, v Havířově, ve Valašském Meziříčí, ve Znojmě, v Břeclavi, Příbrami, v Liberci a v Klatovech.

ADRA propojí dobrovolníci se seniory dle místa bydliště tak, aby došlo všechno bezproblémově proběhlo.

„Pro své dobrovolníky připravila propracovaný manuál pro předávání nákupu tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy. Tento postup je v souladu s doporučeným postupem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 a konzultovali jsme jej i se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,“  uvedla Dagmar
Hoferková.

9. Počet nakažených koronavirem v ČR se šíří do dalších krajů   
seznam | nahoru

10. Češi pomáhají osamělým seniorům před koronavirem. Nakupují jim jídlo,
zařizují léky, venčí jejich mazlíčky  seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.03.2020 (06:07:20) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články Bohuslav Štěpánek -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Opatření proti šíření koronaviru se neustále zpřísňují. Uzavřely se školy a od půlnoci z neděle na pondělí to čeká i hranice. Do restaurací se lidé mezi 20. a 6. hodinou nedostanou a jsou
zakázané akce s účastí nad 30 osob. To vše bude mít významný dopad na firmy a živnostníky v Česku. Ale jsou i příznivé zprávy - projektu Blesk tlapky se podařilo přispět ke zpřísnění zákona
proti týrání zvířat. Takový byl týden v Epicentru.

Parlamentem prošel zpřísňující návrh zákona na ochranu zvířat, který konečně umožní uložit tyranům nepodmíněné tresty. „I u toho chovu zvířat v nevhodných podmínkách, tak už je tam
sazba u těch vyšších odstavců je dva až osm, případně pět až deset, což umožňuje nasadit odposlechy,“ upřesnil v pondělí v Epicentru spoluautor zákona, advokát Robert Plicka.

Podle redaktorky projektu Blesk tlapky Kateřiny Lang vyvolalo zpřísnění zákona velký rozruch. „Rozhodně už dneska je vidět, že okruh lidí, který má blízko k množírnám, který se zabývá
toutou činností, už má strach. Ona je tahle věc strašně složitá. Je to jedna velká mafie, kdy všechno je propojené.“ Úpravu zákona ve čtvrtek podepsal pak i prezident Miloš Zeman.

Klíčovým tématem celého týdne bylo šíření nového koronaviru v Česku i ve světě - a boj proti němu. Vláda zákazy dávkovala postupně. Nejdřív přišla s tím, že návštěvy nebudou moci chodit na
lůžková oddělení nemocnic a do domovů seniorů.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého by takový zákaz neměl trvat déle než čtyři týdny, protože jinak by to pro klienty těchto zařízení mělo negativní
dopady. „V tom smyslu, že to, co potřebují senioři nebo obecně všechny osoby, které jsou v sociálních službách, je nějaký sociální kontakt, kontakt s rodinou,"  vysvětlil.

Koronavirus také od středy uzavřel české školy. Rodiče dětí, které tak zůstaly doma, mají několik možností. „Že zaměstnanec bude čerpat neplacené volno, po dohodě se
zaměstnavatelem že bude čerpat dovolenou, pokud jeho práce umožňuje pracovat z domova, takzvaný home office, nebo nějaký remote working, tak může pracovat z domova
i s tím dítětem," vyjmenovala ve středu advokátka Hana Gawlasová.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ČSSD) osobně z koronavirové nákazy strach nemá, ale restrikce vlády chápe, jak uvedl ve středu: „Pokud mají zpomalit nástup té
epidemie v České republice a v podstatě ji rozložit tak, aby byla v pohodě zvladatelná lékařskými kapacitami, tak to opatření, byť vypadá jako drastické, tak není důvodem k
panice, ale je to zodpovědné rozhodnutí ve vztahu ke zdraví občanů.“

Přísná opatření proti šíření koronaviru budou mít vážný ekonomický dopad na mnoho živnostníků, firem i zaměstnanců. „Podle těch předběžných odhadů našich je ten měsíční výpadek ve
výrobě tak minus 10 procent v obratu a zhruba minus 15 až 20 procent na zisku,“ upřesnila ve čtvrtečním Epicentru generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a firem Eva
Svobodová.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý ve čtvrtek naznačil, jak může vláda zmírnit dopad na státní ekonomiku: „Všichni jsme součástí nějakého státu, ten má nějaké veřejné
finance. My jsme na tom docela dobře z hlediska dluhu, nicméně asi se budeme muset víc zadlužit, to znamená ta zadluženost aby byla připuštěna, když si to můžeme dovolit.“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátečním mimořádném vysílání Epicentra zmínil, že si nemyslí, že koronavirus je cenou za volnější cestování v Schengenskému prostoru. Na to předtím
poukázal bývalý prezident Václav Klaus.

„Vidíme, že se šíří i v zemích, které nejsou součástí Schengenského prostoru. Myslím, že tady je to spíše o tom, abychom my přistoupili k těm opatřením tak rychle, abychom
předešli, že nákaza se bude šířit rychleji, než doposud,“ zmínil Petříček.

Celé díly pořadu Epicentrum si můžete připomenout sledovat zde:

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidenta (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Markéta Šrajbrová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zdravotníkům a sociálním pracovníkům chybí miliony respirátorů a roušek. "Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná až kolem milionu respirátorů, které
bychom potřebovali skutečně získat," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu Českému rozhlasu. Jeho stranický šéf, premiér Andrej Babiš, přitom jen o pár hodin dříve tvrdil, že
v nemocnicích a ordinacích ochranné pomůcky jsou.

V pátek zase Vojtěch sliboval, že do Česka dorazí pět milionů roušek, které měly přednostně zamířit do sociálních služeb. Včera ale Babiš na Primě uvedl, že českou firmu, která roušky v Číně
objednala a zaplatila za ně, někdo podvedl. Vojtěchova mluvčí Gabriela Štěpanyová na dotaz HN dodala, že šlo o společnost Medsol. Následně to redakci potvrdil i spolumajitel firmy Antonín
Havlíček.

Ministr zdravotnictví následně uvedl, že zajistil 82 tisíc roušek, které nejpozději dnes začne sociálním službám distribuovat.

50 procent

sociálních služeb nemá už ani jednu roušku. Ze zavlečení nákazy mají obavy hlavně domovy pro seniory, kteří jsou nejzranitelnější skupinou.

500 mld. Kč

11. Koronavirus drtí Česko a Blesk tlapky uspěly v boji s množírnami. I to nabídlo
Epicentrum  seznam | nahoru

12. Česku chybí roušky a respirátory. Velké nemocnice mají zásoby na několik
dní, ty menší a praktičtí lékaři skoro žádné  seznam | nahoru
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vyčlenila vláda na nákup ochranných prostředků, jako jsou roušky a respirátory.

Nejohroženější jsou senioři

Situace v sociálních službách už je přitom kritická. V době, kdy v Česku o desítky denně narůstá počet nakažených koronavirem, polovina zařízení už nemá ani jednu roušku. A pokud vláda brzy
nezačne s dodávkami, do týdne jich zůstanou bez roušek tři čtvrtiny. Ukazují to data, která téměř od 900 svých členů získala Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Roušky zaměstnanci domovů potřebují, aby nenakazili seniory, kteří patří ke skupinám nejvíce ohroženým novým typem koronaviru. V Česku dosud na virus nikdo nezemřel. Celosvětově ale mezi
oběťmi, kterých je přes pět tisíc, tvoří největší část senioři. Domovy důchodců proto mají ze zavlečení nákazy velké obavy. Dostatek roušek by tomu mohl zabránit. "Když zaměstnanci mají
roušku a jsou nositeli viru, nákazu na klienta nepřenesou," vysvětluje předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dodává, že domovům už dochází i dezinfekce.

Nákaza koronavirem má až dvoutýdenní inkubační dobu a zaměstnanec o ní v prvních dnech nemusí vědět. Podle Horeckého přitom může za směnu přijít do kontaktu s desítkami seniorů.

Respirátory zase chybí zdravotníkům v nemocnicích a soukromých ordinacích. Potřebují je, aby se nenakazili od pacientů a nešířili pak infekci dál. Vláda na nákup roušek a respirátorů v pátek
uvolnila 500 milionů korun. Na shánění materiálu už se podílí i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl, že má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny.

Masky s ochranou proti virům v Česku už skoro dva týdny nelze běžně koupit. Výrobci je musí dodávat jen ministerstvu zdravotnictví, které je pak přerozdělí. Podle kritiků ale snaha o lepší
organizaci distribuci naopak zkomplikovala. HN už minulý týden informovaly, že někteří výrobci zboží měli, ale kvůli zmatkům v nových pravidlech nevěděli, komu ho smí dodat.

Například firma Pardam dodala prvních 2200 respirátorů v pátek. "Čekali jsme na podpis smlouvy s ministerstvem," uvedl Jan Buk z vedení firmy s tím, že výrobu postupně navyšují a do konce
dubna by rádi dodali 60 tisíc respirátorů.

S distribucí prostřednictvím jednotlivých hejtmanství ministerstvo začalo během pátku. Klíčovým nemocnicím a záchranným službám podle Vojtěcha armáda rozvezla 50 tisíc respirátorů, dalších
10 tisíc uvolnila Státní správa hmotných rezerv.

Přišlo toho málo

Z reakcí regionálních politiků, lékařů a nemocnic je ale zjevné, že jde zatím jen o zlomek toho, co potřebují. Místo očekávaných čtyř až pěti tisíc respirátorů dostal Moravskoslezský kraj v první
várce jenom 1200 kusů, uvedl například na sociálních sítích hejtman Ivo Vondrák z ANO. "Považuji tento způsob zajišťování ochranných pomůcek za nepřijatelný," vzkázal vládě, kterou řídí jeho
stranický šéf. Později dodal, že kraj má dalších 2600 respirátorů a sociálním a terénním službám rozdělí 30 tisíc roušek.

Celkem Moravskoslezský kraj zatím eviduje požadavky na 40 tisíc respirátorů. Data sbírá s pomocí internetové aplikace, kam jednotlivé organizace zapisují počet svých zaměstnanců
a objednávky respirátorů a roušek. "Každý poskytovatel bude moci učinit maximálně jednu objednávku v daném kalendářním týdnu," upozornila mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.

Liberecký kraj potřebuje 40 tisíc respirátorů a 80 tisíc roušek. "Tento počet by nám měl vydržet zhruba sedm až 10 dní," informoval mluvčí kraje Filip Trdla.

Data o nedostatku ochranných pomůcek potvrzuje i Zlínský kraj. "Ministerstvo zdravotnictví spočítalo, že na množství zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, kteří chodí k lůžkům, bychom
potřebovali denně 15 500 respirátorů," řekla mluvčí kraje Adéla Kousalová. To je více než sto tisíc na týden.

Respirátory potřebují i zubaři, lékárníci či praktičtí lékaři. Ti během víkendu dostávali jen roušky, navíc jen několik na ordinaci. Sdružení praktických lékařů proto svým členům doporučilo, aby
ve chvíli, kdy jim ochranné pomůcky dojdou, ordinace uzavřeli a s pacienty komunikovali jen e-mailem a po telefonu.

Větší nemocnice zatím ochranné pomůcky mají, zásoby se ale tenčí. V největší nemocnici v pražském Motole nyní za den spotřebují 1000 respirátorů a až 4000 roušek. V minulém týdnu Motol
obdržel rukavice, teploměry, ochranné obleky a 580 respirátorů od Kanceláře prezidenta republiky. "Jedná se původně o humanitární pomoc pro Čínu, která nebyla odeslána," vysvětlila mluvčí
Motola Pavlína Danková a dodala, že policejní prezidium poslalo dalších 2000 respirátorů.

Menší nemocnice nedostatek pociťují ještě silněji. Například Nemocnici ve Frýdku-Místku chybí respirátory, ochranné oděvy i obuv, brýle a štíty. "Při plném vytížení máme zásoby na týden," uvedla
mluvčí Jana Březinová. Koronavirem se přitom už ve frýdecko-místecké nemocnici nakazila jedna ze zdravotnic. Od koho, se neví. S pacienty podle Březinové v přímém kontaktu nebyla, s kolegy
však ano. Mezi zdravotníky je nakažených více. Ve Strakonicích kvůli infikované lékařce zavřeli polikliniku.

S přispěním Marka Pokorného

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.03.2020 (14:18:00) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Svaz měst a obcí ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb vydala DOPORUČENÝ POSTUP pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.Více na
:https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/doporuceny-postup-apss-cr-pruvodce-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-se-sirenim-nakazy-koronavirem-covid-19

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (16:46:55) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Informace k aktuálnímu stavu poskytovaných služeb:Domov seniorů – platí zákaz návštěv do odvoláníAzylový dům – platí zákaz návštěv do odvoláníDětské skupiny a rehabilitační stacionář –
provoz neomezen, další postup bude řešen na základě případných opatření mateřských škol ve spolupráci s městem Pečovatelská služba – provoz neomezenStředisko terénních služeb –
omezena terénní služba, zachování ambulantní formy (terénní služba poskytováno ve výjimečných případech)Nízkoprahové denní centrum a noclehárna – provoz neomezenProtialkoholní a
protitoxikomanická záchytná stanice – provoz neomezen (případné omezení provozu bude řešeno v příštím týdnu)Sociální poradna – provoz neomezen (o případném pozastavení projektu

13. Asociace poskytovatelů sociálních služeb vydala…  
seznam | nahoru

14. Informace k aktuálnímu stavu poskytovaných služeb…   
seznam | nahoru
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,,Dětský průvodce rozvodem“ budeme informovat)Všechen personál CSZS je informován o nutnosti zvýšených hygienických opatření, které vychází z nařízení Ministerstva zdravotnictví a z
nařízení Krajské hygienické stanice. Služby taktéž aplikovaly jednotlivá doporučení ze strany Středočeského kraje a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: Aktuální informace k poskytovaným službám z… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (16:10:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Kutnohorský deník Hana Kratochvílová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

/ROZHOVOR/ Kdo jiný by o současném dění v domovech pro seniory mohl vědět víc než ti, kteří je vedou. S Deníkem se o situaci podělila ředitelka Domova Barbora Kutná Hora Jitka Řepová.

Jak vaši klienti snášejí zákaz návštěv příbuzných?
Klienty průběžně informujeme o opatřeních ochrany a jedním z nich je i zákaz vstupu návštěv a omezení vstupu ostatních osob do zařízení. Snažíme se jim tuto situaci ulehčit například
zprostředkováním telefonického kontaktu s rodinou. Klienti mají informace i z médií tudíž mají i přehled o naléhavosti situace a nutnosti zavedení preventivních opatření. Přijatá opatření převážně
přijímají s porozuměním. Pracovníci s klienty komunikují a snaží se zaměstnat jejich mysl.

Jak snášejí to, že nevědí, jak bude omezení dlouho trvat?
Nejdůležitější je, aby se klienti srovnali s prvotní myšlenkou na to, co omezení přinese a z jakého důvodu je nastaveno. My je samozřejmě ve všech ohledech a dle našich možností podporujeme,
aby tato doba pro ně byla co nejsnesitelnější. Na druhé straně je ale to nejdůležitější, snaha nás všech uchránit jejich zdraví.

Online reportáž

Připravují pro ně sociální pracovnice nějaké speciální programy?
Aktivity probíhají v Domově Barbora i nadále. Zrušily se do odvolání pouze společenské akce většího rázu a aktivity mimo zařízení. Běžné aktivity jako dílny ručních prací pokračují samozřejmě s
ohledem na zdravotní stav klientů. Máme k dispozici i rozlehlou zahradu, tak není nutné omezovat ani pobyt na čerstvém vzduchu.

Snažíte se třeba omezit sledování zpráv v televizi, aby je ta mediální masáž ohledně koronaviru zbytečně neděsila?
Žádné omezení v přístupu k informacím nemáme. Situaci s klienty ale komunikujeme ve formě, kterou jsou schopni chápat, protože jsou v našem zařízení například i klienti s mentálním postižením
nebo s kognitivními deficity. V případě, že vidíme, že je zprávy zneklidňují, snažíme se o zmírnění dopadů informací. Vysvětlit případné nejasnosti. Nicméně je náročné i pro zaměstnance pracovat
v této době s informacemi, které se velmi rychle mění a občas bývají i různorodé. My vycházíme hlavně z informací, které získáme oficiální cestou, tedy od krajské hygienické stanice, zřizovatele,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z ministerstva práce a sociálních věcí a z ministerstva zdravotnictví.

Jakým způsobem dochází ke kontaktu s příbuznými – telefonem, umožňujete jim třeba i videohovory přes Skype?
Řada klientů má vlastní mobilní telefon, který jim i při běžném režimu eventuálně pomůžeme použít. I toto je součást služby, kterou poskytujeme. Videohovory a hovory přes Skype v našich
možnostech nejsou. Je samozřejmě přínosem, pokud rodina klienta má zájem a komunikuje prostřednictvím telefonu, tak aby svého blízkého uklidnila a nepřidávala mu při rozhovoru nejistotu do
jeho myšlení. U některých klientů také předáváme vzkazy od blízkých a i jen takový druh komunikace určitě každého z nich potěší, protože obě dvě strany ví, že ten druhý na něho myslí.

V případě, že by byl váš klient ve vážném stavu a hrozilo by, že by se díky tomuto dlouhodobému nařízení se svými příbuznými už nemusel setkat, mohla byste pro takové
příbuzné udělit nějakou výjimku?
Výjimka je dána již v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v otázce návštěv, které platí od 10. března 2020. Nicméně v našem zařízení tuto výjimku stanovujeme vždy při zákazu
návštěv. Samozřejmě člověk, který na základě této výjimky vstupuje do zařízení je oblečen do všech ochranných prostředků, je prověřena jeho cestovní anamnéza a všeobecná sestra mu v této
době také změří teplotu a pohovoří s ním o tom, zda nepociťuje nějaké příznaky možného onemocnění. Na důležitost rozloučení se svými blízkými klademe velký důraz, ale zároveň
nepodceňujeme preventivní opatření zavedená kvůli ochraně našich téměř dvou stovek klientů a pracovníků.

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (08:09:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Kr-vysocina.cz - Články Ing. Jitka Svatošová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Krajský Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou získal mezi prvními v České republice Osvědčení paliativního přístupu v sociálních službách. „Kraj Vysočina se problematice paliativní péče
intenzivně věnuje a za tuto práci a ocenění patří celému domovu mé velké díky,“ adresoval poděkování všem zaměstnancům domova náměstek pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

V roce 2017 byla ředitelka náměštského Domova pro seniory Věra Bařinová požádána Asociací poskytovatelů sociálních služeb, aby se organizace zapojila do pilotního projektu, který měl
nastavit v domovech paliativní přístup. Cílem projekt je podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb a pomoci jim s nastavením procesních kroků při zavádění konceptu paliativní péče. Zároveň
projekt usiluje o osvětu problematiky závěru života nevyléčitelně nemocných, vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání, i zvýšení informovanosti konkrétních cílových skupin.

„Projekt trval dva roky a za jeho úspěšnou realizaci jsme nyní na konferenci zdravotní péče převzali z rukou prezidenta asociace Jiřího Horeckého Osvědčení paliativního přístupu. Ocenění si
velmi vážíme a aplikaci paliativní péče v našem zařízení budeme pokračovat,“ dodala k ocenění ředitelka domova Věra Bařinová.

15. Přijatá opatření klienti v Domově Barbora převážně přijímají s porozuměním   
seznam | nahoru

16. Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách   
seznam | nahoru
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Pavla Poulová, odbor sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociací (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), prezidenta (1x), asociace (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (09:26:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Euportal.cz - Články odjinud

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Server Arfa přinesl tuto zprávu. Pokud je to pravda, je to šokující:

Česká televize poslala na reportáž mezi seniory redaktorku, která se pár dní předtím vrátila z lyžování v italských Dolomitech. Místo do karantény však redaktorka Pavla
Kubálková zamířila mezi 140 seniorů pečovatelského domu v pražských Kunraticích.

Senioři jsou co se týče tzv. epidemie koronaviru nejohroženější skupinou s úmrtností až 15 procent.  Itálie je epicentrum epidemie, v souvislosti s nákazou koronavirem tam zemřelo 631
lidí. Redaktorka se po návratu nepodrobila žádnému vyšetření.

Foto z Instagramu redaktorky ČT Kubálkové. Na svahu vidíme devět lidí.

Redaktorka České televize Kubálková byla v Itálii ještě 29. února, na sociální sítě umisťovala fotografie. V tu dobu bylo v Itálii evidovaných 1128 a 29 mrtvých. Reportáž se seniory
natáčela 5. března, téhož dne večer ji Česká televize odvysílala.

Senioři ze domu Alzheimer home, s nimiž se setkala redaktorka ČT

Televize Prima poslala svého moderátora Romana Šebrleho,  který se z italských hor vracel do České republiky ve stejnou dobu jako redaktorka České televize, na 14 dní do karantény.

Z reportáže vyplývá, že se redaktorka setkala nejen s několika desítkami seniorů,  ředitelkou ústavu, ale také se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou se
seniory v denním kontaktu.

Česká televize věnuje se věnuje tématu koronavirus již několik týdnů. Mimo jiné se pohoršovala  nad poradcem prezidenta Miloše Zemana pana Martina Nejedlého, který po návratu z Číny
nedodržel 14denní preventivní karanténu a byl viděn v jedné z pražských restaurací. Toto jednání označil Česká televize za “bezohledné”.

Redakce webového deníku Express kontaktovala redaktorku Pavlu Kubálkovou s žádostí o vyjádření. „Nebudu se s vámi bavit. Nebudu to komentovat,“  řekla jim do telefonu a
zavěsila.

Podobně pochodili u mluvčí České televize  Karolíny Blinkové. Ta jim do telefonu sdělila, že je jejich zcela scestný. Následně se v zprávě SMS doplnila, že “scestné” nebylo správné slovo,
nicméně vše bylo prý jinak.

Podle následného vysvětlení ČT prý „Redaktorka České televize nebyla v žádné z dotčených oblastí.”

Současný stav je takový, že je v karanténě celá Itálie.

Klíčová slova: zdravotnictví

SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: Redaktorka České televize byla lyžovat v Itálii, kde řádí koronavirus. Místo karantény ji poslali na reportáž mezi seniory. ( Arfa.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (05:41:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články mav -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jedním z opatření, které v souvislosti se šířením nového koronaviru platí od úterý i v Česku, je zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Právě staří lidé patří ve
světě mezi nejčastější oběti nákazy. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého se takové opatření dalo očekávat, nemělo by však trvat déle než čtyři
týdny.

„Z předchozích zkušeností třeba z chřipkových epidemií by ten zákaz neměl být delší než několik týdnů. Dovedu si ho představit tří až čtyřtýdenní. Ale pak už ta opatření mohou být
kontraproduktivní i v tom smyslu, že to, co potřebují senioři, je kontakt s rodinou,“ vysvětluje Horecký s tím, že domovy pro seniory, kde podobná opatření trvají déle, už řešily některé
specifické případy: „Minulý týden jsme měli situaci, kdy v domově umírala paní a její mažel za ní proto chtěl chodit. Tam k tomu případu bylo přistupováno individuálně.“

Riziko úmrtí u osob starších osmdesáti let je okolo patnácti procent, což je zhruba pětkrát více než u zbytku populace. I z toho důvodu se zákaz návštěv v sociálních zařízeních dal očekávat:
„Věděli jsme, že je to otázka nějakých dvou týdnů od prvních případů. Je to scénář, který se opakoval ve většině evropských zemí.“

Jednou z otázek, kterou domovy pro seniory řeší, je předzásobování. Ministerstvo práce již dříve vydalo doporučení, aby se domovy vybavily zásobami a materiálem až na šest týdnů, proti tomu se

17. Redaktorka České televize byla lyžovat v Itálii, kde řádí koronavirus. Místo
karantény ji poslali na reportáž mezi seniory  seznam | nahoru

18. Koronavirus zabíjí hlavně seniory. Expert: Zákaz návštěv ale nesmí trvat přes
měsíc  seznam | nahoru
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ale asociace ohrazuje: „Doporučení zásobit se potravinami a léky na šest týdnů vyvolává paniku a zároveň je z logistických důvodů nemožné.  Dali jsme doporučení, aby to
předzásobování bylo nastaveno na tři dny,“ říká Horecký.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidenta (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

DUPLICITNÍ S: Koronavirus zabíjí hlavně seniory. Expert: Zákaz návštěv ale nesmí trvat přes měsíc ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus odřízl seniory od
zbytku světa. Expert: Zákaz návštěv nesmí trvat déle než měsíc (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus odřízl seniory od zbytku světa. Expert: Zákaz návštěv
nesmí trvat déle než měsíc (Staloseted.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (14:53:15) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články mav -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Česku se kvůli novému koronaviru zakazují od dnešních osmnácti hodin akce s účastí nad 100 lidí a od středy bude zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných i vysokých
školách. Od úterního rána navíc platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Právě mimořádné opatření, které má sloužit jako prevence proti nákaze
především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními, bude tématem Epicentra Blesku s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím
Horeckým. Sledujte od 15:00.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidentem (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřím (1x), horeckým (1x)

DUPLICITNÍ S: Vysílali jsme: Ochrání zákaz návštěv seniory před koronavirem? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Vysíláme: Ochrání zákaz návštěv seniory před
koronavirem? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); V Česku se kvůli novému koronaviru zakazují od… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); V
Česku se kvůli novému koronaviru zakazují od… (Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (06:20:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Seznam Zprávy, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Online
Foto: Profimedia.cz
aktualizováno •

Lidí s nákazou novým typem koronaviru v České republice je nově 67, jen za úterý jich přibylo 25. První potvrzený případ má Vysočina. Nejvíc pacientů je v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji.

Začínají také postupně přibývat případy, kdy se lidé nakazili, ačkoli nebyli na cestách. Z jedenácti nových pražských případů jde o osm lidí, kteří se nakazili v Česku.

Už stovka případů podle odborníků stačí k tomu, aby začaly potíže s dohledáváním zdroje nákazy a kontaktů nakažených.

Další postup koronaviru v Česku? Od 100 nakažených začne vážný problém

Od středy začínají platit mimořádná opatření, která kvůli šíření nemoci vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví. Jsou zavřené základní, střední a vysoké školy, od úterního večera jsou zakázané akce s
více než 100 účastníky. Od pondělí probíhají na hranicích mimořádné kontroly.

Stále platí dvoutýdenní povinná karanténa po návratu z Itálie pro české občany a cizince s trvalým a přechodným pobytem v ČR. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a
respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.

14:03
Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak
roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky.

Řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce. „Pokud by poskytovatelé dostali ochranné pomůcky příští týden, nebyl by to tak velký problém.
Pokud by ale zásobování mělo trvat čtyři až osm týdnů, byl by to obrovský problém,“ řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký.

13:59
Tři noví pacienti nakažení koronavirem

Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila 2 pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který
byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

13:15

19. Vysílali jsme: Ochrání zákaz návštěv seniory před koronavirem?   
seznam | nahoru

20. Vojtěch oznámil další nakažené koronavirem, počet stoupl na 67   
seznam | nahoru
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VZP garantuje úhradu veškeré péče související s koronavirem

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) garantuje nemocnicím a dalším úhradu veškeré péče související s novým typem koronaviru, počítá se zvýšenými náklady a zavádí nové platby. „Jsme
připraveni hradit veškeré náklady na zdravotní péči poskytnutou v souvislosti se šířením koronaviru v České republice,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Pojišťovna podle něj už v současné
době upravuje úhrady zdravotní péče tak, aby kopírovaly vládou přijaté kroky.

Více poskytovatelům tak bude VZP hradit například převozy infekčních pacientů. Pojišťovna je podle ředitele také připravena hradit lékařům telefonickou konzultaci. VZP očekává, že náklady na
péči v souvislosti s koronavirem vzrostou. „Jsme připraveni nastartovat mechanismy, které by vedly k tomu, že případné ekonomické dopady půjdou z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl. Podle
Kabátka má pojišťovna dostatečné zdroje, aby udržela systém stabilní i díky rezervám z předchozích let. Mimořádný vývoj zohlední také v nastavení úhrad péče v příštím roce.

Briefing věnovaný úhradám zdravotní péče v souvislosti s výskytem COVID-19.

Zveřejnil(a) VZP ČR dne Středa 11. března 2020

13:06
Praha 1 chce dočasně zakázat krátkodobá ubytování

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) chce v rámci opatření proti šíření koronaviru dočasně zakázat krátkodobé ubytovací služby. Na setkání pražských starostů zmínil případ, kdy dvěma
francouzským turistům ubytovaným v Příčné ulici v centru hlavního města po návratu do vlasti potvrdili nákazu. Problémem by se měla zabývat i Bezpečnostní rada státu. Česká asociace
pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí (ČAPUS) považuje vyjádření Prahy 1 za neopodstatněné.

12:59
Fotbalová liga bude dva týdny bez diváků

Dvě nejvyšší fotbalové soutěže budou kvůli opatřením ke koronaviru následující dvě kola bez diváků.

„Jsme si vědomi mimořádnosti a závažnosti aktuální situace. Zvažovali jsme v této složité situaci všechny možné varianty a rozhodli se i vzhledem k nejistotě ohledně dalšího vývoje upřednostnit
možnost nejbližší dvě ligová kola odehrát i bez přítomnosti diváků na stadionech s tím, že budeme společně s držiteli vysílacích práv hledat možnosti, jak zpřístupnit ligová utkání co nejširšímu
počtu fanoušků,“ vysvětlil předseda Ligového výboru LFA Dušan Svoboda.

Pro toto řešení se po diskusi a zvážení všech možností jednoznačně vyjádřili všichni přítomní členové Ligového i Kontrolního výboru LFA a má rovněž podporu většiny klubů FORTUNA:LIGY a
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Volíme nejlepší ze špatných řešení. Toto rozhodnutí je zcela v souladu s doporučeními European Leagues a většinou evropských soutěží,“ zdůvodnil dnešní rozhodnutí Ligového výboru předseda
LFA Dušan Svoboda.

⚠ Následující dvě ligová kola se odehrají bez diváků. Na základě mimořádného opatření Vlády ČR o tom dnes rozhodl Ligový výbor LFA.https://t.co/MECbCY6A3n

— FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) March 11, 2020

12:44
Stát vymýšlí pomoc živnostníkům zasaženým koronavirem

Živnostníci propadli systémem – nemohou si vybrat ošetřovné, i když platí nemocenské, státní půjčka je pro ně zbytečně vysoká. Ministerstva pracují na tom, jak jim pomoci překonat mimořádná
opatření. Více v článku Petra Švihela.

Půjčky i daňové úlevy. Stát vymýšlí pomoc živnostníkům zasaženým koronavirem

12:38
Sněmovna předčasně ukončí březnovou schůzi

Sněmovna kvůli koronavirové epidemii předčasně ukončí březnovou plenární schůzi. „Je to preventivní opatření po dohodě s předsedy klubů, premiérem a ministry, jestli v programu nemají nějaké
neodkladné body,“ řekl Seznam Zprávám předseda Sněmovny Radek Vondráček ze hnutí ANO.

Ve 14:30 by měl vystoupit a vyjme z programu body, které měla schůze ještě projednat, a schůzi ukončí. Před tím by měli poslanci v prvním kole volit členy Rady České televize a Rady Českého
rozhlasu.

12:26
Epidemiolog: Infekčnost koronaviru je překvapivá, tvorba imunity dává naději

Klíčové je ochránit nejzranitelnější části populace, říká k situaci okolo šíření koronaviru epidemiolog a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské
univerzity Rastislav Maďar.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvil o přijatých opatřeních, kterými chce česká vláda šíření infekce zpomalit, i o povaze viru a jeho zkoumání.

Epidemiolog: Infekčnost koronaviru je překvapivá, tvorba imunity dává naději

12:05
Vila Tugendhat bude do konce března zavřená

Vila Tugendhat, jediná brněnská památka na seznamu UNESCO, zůstane od čtvrtka uzavřená pro veřejnost. „Opatření platí do konce března, dále je zvážíme podle situace,“ řekl mluvčí Muzea
města Brna Michael Kalábek. V Česku se kvůli hrozbě koronaviru nesmí konat kulturní akce, kde je více než 100 lidí. Tolik jich ve vile nebývá. Přesto muzeum prohlídky přeruší.

„Důvodem je charakter prohlídek, kdy se lidé ve skupině pohybují po malých prostorech. Návštěvníkům budeme vracet zaplacené vstupné,“ uvedl Kalábek. Muzeum města Brna pečuje také o
hrad Špilberk. Zatím je otevřený, ale muzeum čeká na výsledek zasedání Rady města Brna a případné pokyny.

12:02
Brněnská filharmonie bude přenášet koncert na internetu

Filharmonie Brno kvůli hrozbě koronaviru nemůže hrát před lidmi, čtvrteční koncert tak alespoň bude živě přenášet na webových stránkách a svém facebookovém profilu. Hudbu ve světové
premiéře doprovodí vizualizace umělce Coriho O ́Lana ve spolupráci s Ars Electronica. Oproti plánu se koncert neuskuteční v Janáčkově divadle, ale v menším Besedním domě. Orchestr obsadí i
celé hlediště.

„Chci velmi poděkovat orchestru, šéfdirigentovi i Corimu O ́Lanovi, že posluchačům takto vyšli vstříc. Cori bude vizualizace osobně pouštět v sále,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie
Kučerová.

11:57
Policie v úterý na hranicích zkontrolovala přes 40 tisíc aut
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Policie v úterý na hranicích zkontrolovala přes 40 tisíc aut

Akce CORONA má za sebou den č. 2. Znovu probíhaly kontroly na 10 hraničních přechodech ve spolupráci @PolicieCZ, @Celnisprava a hasičů. Zkontrolováno bylo za jediný den více než 40 tisíc
vozidel, kterým byly předány informační letáky, jak po návratu ze zahraničí postupovat.

— Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 11, 2020

11:51
Plánované akce na pražských náplavkách se ruší

V rámci mimořádného opatření ohledně konání událostí nad 100 osob se ruší plánované akce na pražských náplavkách. Provoz kobek bude záviset na jednotlivých provozovatelích, nicméně v tuto
chvíli jsou uzavřeny, jelikož stále nezačala nová sezóna. Více na: https://t.co/GfOjnmslji pic.twitter.com/CWyJ2o6cpi

— Hlavní město Praha (@PrahaEU) March 11, 2020

11:41
Pošta do konce týdne roznese pět milionů letáků ke koronaviru

Pošta dnes převezme z tiskárny v Ústí nad Labem druhou zhruba polovinu z téměř pěti milionů letáků Ministerstva zdravotnictví s informacemi o koronaviru. S roznášením do schránek začne ve
čtvrtek. Již během úterka a dneška doručovatelé roznášejí první část letáků. Putovaly zejména na Moravu, ale distribuují se i v některých oblastech Česka. Například v Průhonicích u Prahy se
roznášely dnes dopoledne. Do konce týdne by měla pošta letáky doručit na všechny adresy.

11:31
Vojáci po návratu z rizikových oblastí musí do karantény

Vojáci a zaměstnanci z resortu Ministerstva obrany, kteří se vrátí z oblastí postižených koronavirem, musí do karantény. Opatření se týká kromě Itálie, Číny či Íránu také Německa, Španělska či
Francie. Hlavní hygienička Ministerstva obrany Jana Fajfrová v rozhodnutí, které ministerstvo zveřejnilo na úřední desce, také rozhodla o zrušení všech společenských i sportovních akcí, které
resort pořádá na veřejnosti. Konat se nebudou ani služební akce, při kterých by se sešlo více než 100 lidí. Vojenská cvičení budou pokračovat.

Zaměstnanci obrany se také nemají účastnit schůzek mimo svůj resort. Výjimku mají na jednání o krizových situacích. Fajfrová opatření zdůvodnila prevencí kvůli onemocnění, které způsobuje
nový typ koronaviru. Nařídila proto všem zaměstnancům a vojákům resortu, aby plnili mimořádná opatření.

K prevenci rozšíření #koronavirus platí v resortu obrany mimořádná opatření. Hlavní hygienička MO mj. zakázala všechny akce s účastí veřejnosti, služební akce nad 100 osob a uzavřela obě
vojenské školy. 

O mimořádných opatřeních na @ObranaTweetuje čtětehttps://t.co/QbzxTdH0RJ

— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) March 11, 2020

11:24
Jak pomohou opatření snížit šíření koronaviru

Matematické modely v kombinaci s poznatky z pandemie španělské chřipky z počátku minulého století dokážou předvídat, jak dalece pomohou opatření, jako je uzavření škol. Více v článku Jiřího
Burýška.

Zavřené školy mají snížit šíření infekce o 25 procent. Úmrtnost až na třetinu

11:19
Pošta zavede bezkontaktní doručování zásilek

Česká pošta připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je
bude moci do měsíce vyzvednout. Opatření domluvila s Českým telekomunikačním úřadem. Uvedl to dnes generální ředitel Roman Knap.

U bezkontaktního doručování je podle Knapa nutné, aby se dopředu doručovatel dozvěděl, že je adresát v karanténě, případně bude bezkontaktně doručovat do oblastí, které budou jako
karanténní označeny příslušnými úřady.

Doručovatelé a zaměstnanci na přepážkách ode dneška dostávají dezinfekční gely a spreje. Těch má podnik zásobu zhruba 10 000 a další má objednané. Zároveň zavedl častější úklid a
dezinfekci prostor poboček i dalších objektů. Respirátory a roušky má nakoupené již z dřívějška, ale zatím je pošťáci nepoužívají.

11:13
Sociální demokraté navrhli jednat s bankami o odkladu splátek za úvěry
ČSSD chce, aby vláda jednala s bankami o odkladu splátek na úvěry a hypotéky

11:08
Stát dá dopravcům na koronavirus manuál a 100 milionů

Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30 000 zaměstnanců.
Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. „Veřejná doprava je klíčové místo, kde dochází k potkávání velkého počtu lidí. Musíme to
mít z hlediska hygieny a ochrany pod kontrolou,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Ministerstvo proto vydalo pokyny pro dopravce, jak postupovat při ochraně proti šíření koronaviru. Manuál dnes resort rozešle mezi soukromé dopravce, státní podniky jsou podle ministra pod
kontrolou. Firmy dostanou také manuál pro preventivní postup proti šíření koronaviru. V minulých dnech bylo zintenzivněno i čištění vozů a nádraží.

@min_dopravy rozdělí mezi dopravce sto milionů korun na dezinfekce vlaků, autobusů a dalších dopravních prostředků. pic.twitter.com/OLLEZntqVQ

— České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) March 11, 2020
Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Počet nakažených koronavirem stoupl na 75, dva případy jsou vážné ( SeznamZpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (15:27:45) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky UnieCr

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Prezident Jiří Horecký živě pro https://t.co/wS8QAR8L86 Ochrání zákaz návštěv seniory před koronavirem? https://t.co/WwUBlyXd5c

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (2x), jiří (2x), horecký (2x)

DUPLICITNÍ S: Prezident Jiří Horecký živě pro Blesk.cz Ochrání… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (17:12:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Halonoviny.cz - Články (ste)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V ČR je už 94 nakažených novým koronavirem. Ještě v úterý ráno jich bylo 40, takže virus se šíří značně rychle. Infekce se nově objevila v Plzeňském kraji a na Vysočině.
Základní, střední a vysoké školy zůstaly zavřené, přibývá také míst s omezeným provozem.

Poslední nové případy potvrdila laboratoř v Brně, jeden Zdravotní ústav v Ostravě. V Brně jde o první dva jihomoravské případy nákazy, týkají se muže a ženy, kteří byli na společné lyžařské
dovolené v italských Dolomitech. Ostravská laboratoř potvrdila nemoc u muže ze Zlínského kraje, který byl lyžovat v italském Tridentsku.

Muž a žena z Brna se podle jihomoravské hygienické stanice vrátili v neděli 8. března z pobytu v Itálii. »Zavolali si sami na pohotovostní linku a indikovali jsme odběr vzhledem ke splnění
epidemiologických kritérií,« uvedla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupeková. »Není to výskyt, který by se odehrál v rámci kraje. Nákazu si přivezli
z Itálie,« zdůraznila. Oba nemocní byli od návratu z Itálie v karanténě.

Nákaza je tak již v polovině krajů. Nejvíce nakažených je podle ministerstva zdravotnictví v Praze s 34 případy. Následuje Ústecký kraj s 12 infikovanými a Středočeský kraj s osmi případy. Z
nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, se zatím žádný z pacientů nevyléčil, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu nakoupit 600 000 respirátorů. Dalších 600 000 respirátorů je v případě potřeby připraveno zakoupit také v dubnu. Prvních 200 000 respirátorů slíbilo do
státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v ČR, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, nemá pro své pracovníky
ani roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová (ČSSD) reagovala prohlášením, že resort zdravotnictví ihned uvolňuje 100 000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb. Zajištění respirátorů pro domovy důchodců nebo další
lůžková zařízení sociální péče je podle Maláčové »otázkou několika dnů«. Senioři jsou přitom nemocí COVID-19 nejvíce ohroženou skupinou.

Školy s výjimkou mateřských jsou z nařízení ministerstva zdravotnictví do odvolání zavřené, doma zůstalo 1,7 milionu žáků a studentů. Rodiče dětí do deseti let mohou čerpat ošetřovné, nejdéle
ale devět kalendářních dnů. Rodiče, kteří se o děti musejí postarat, někde chybějí v práci. Třeba Slezská nemocnice v Opavě takto přišla o 20 zdravotníků a musela omezit provoz interního
oddělení.

Akce nad 100 účastníků se nesmějí konat už od úterního večera, nově ohlásily uzavření třeba skanzeny nebo Východočeské muzeum v Pardubicích. Už všechny své návštěvnické a výstavní
objekty zavřel Pražský hrad, lidé neuvidí ani polední slavnostní střídání Hradní stráže. Kulturní a další instituce ruší připravované akce. Brněnský biskup dal věřícím dispens k tomu, že se nemusí
osobně účastnit nedělních mší. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že uzavření škol a zákaz akcí budou trvat minimálně měsíc.

Policisté na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země nadále namátkově zastavují auta. Za uplynulých 24 hodin zkontrolovali 43 382 aut, hasiči změřili teplotu 15 500 lidem. S
podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi.

Infekce zasahuje ekonomiku. Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly z Číny. Autobusový dopravce FlixBus zastavil do 3. dubna provoz svých linek do Itálie. Firmy v cestovním ruchu,
pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by mohly kvůli šíření nového typu koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Stát by měl proto vedle bezúročných úvěrů zvážit i další
kroky k jejich podpoře, například rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů, řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý .

Pro soukromé dopravce stát vyčlení 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které
bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Hlavně pro autobusová a vlaková nádraží bude určena dezinfekce z 30 470 litrů zabaveného lihu, které nechá stát do konce týdne vyrobit.

Česká pošta bude lidem v karanténě zásilky do rukou adresáta dávat do schránky, nebo je měsíc nechá na poště. Karanténa obvykle trvá dva týdny. Ministerstvo spravedlnosti zakázalo soudcům
zahraniční služební cesty. Vojáci a zaměstnanci z resortu ministerstva obrany, kteří se vrátí z Itálie, Číny, Německa, Španělska či Francie, musejí do karantény.

Podle čínských vědců se virus nejvíce šíří v městské hromadné dopravě. K jeho přenosu není zapotřebí dotyk a virus je schopen někoho ve voze nakazit i 30 minut poté, co infikovaná osoba
vystoupila. O omezení MHD však česká města zatím neuvažují, lidé by se neměli jak dostat do práce. Řada zaměstnavatelů, kteří mají tu možnost, nicméně umožnila svým zaměstnancům práci z
domova.

Německá kancléřka uvedla, že virus je natolik nakažlivý, že se patrně nakazí asi 70 procent Němců. Český premiér Andrej Babiš (ANO) tento výrok označil za nebezpečný. »Nechci komentovat
situaci v Německu, i když si myslím, že taková prohlášení vyvolávají spíš paniku. My jsme každopádně přijali razantní opatření, aby o tak černých scénářích nemohla být ani řeč,« řekl Babiš.
»Musíme být všichni jednotní a táhnout za jeden provaz a virus porazíme,«  uvedl Babiš.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 3

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

21. Prezident Jiří Horecký živě pro https://t.co/wS8QAR8L86 Ochrání zákaz
návštěv seniory před…  seznam | nahoru

22. Virus stále v ofenzivě   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (01:25:00) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb BORGIS a.s. - Právo Stáňa Seďová

Otevřít originál | Otevřít detail

Poskytovatelé sociálních služeb jsou stále bez ochranných pomůcek. Doplatili na zmatené instrukce ministerstva zdravotnictví (MZ). Výrobci respirátorů mají sice plné sklady, odmítají ale pomůcky
vydat, protože vše musí schovat přímo pro ministerstvo. To si o ně však ještě neřeklo. A těm, kteří chodí pečovat o nemocné a nemohoucí domů, MZ doporučilo obyčejné roušky. 

„Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme všem poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotnické záchranné službě, aby při návštěvě pacienta důsledně používali ústní
roušku jako jedno z preventivních opatření snižujících možnost šíření nákazy,“ vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že se doporučení týká kromě zdravotníků i ošetřovatelů a sociálních
pracovníků. 

Stane-li se, že bude některý klient v domácí karanténě, budeme u něj muset ukončit službu 
Jan Policar, Pečovatelské centrum 

(Pokračování na str. 7) 

(Pokračování ze str. 1) 

Běžné roušky nejsou regulo

vány. Že bychom je nechtěli dát občanům. Mimořádné opatření limituje pouze respirátory třídy FF P3,“ zdůraznil ministr Adam Vojtěch (za ANO). 

Roušky, jak už nesčetněkrát odborníci zopakovali, ovšem mohou posloužit nemocným, aby nešířili virus, ale zdravé před nakaženými neochrání. Navíc sehnání obyčejných roušek není v tuto chvíli
výrazně snazší, než je tomu u respirátorů. 

Doporučení přišlo jen pár dní poté, kdy pracovník Pečovatelského centra Prahy 7 zveřejnil svou marnou honbu za respirátory. „Jako akreditovaný poskytovatel sociálních služeb jsem se obrátil
přímo na dva výrobce s žádostí o dodávku roušek FFP3. Od obou společností mi přišel e-mail v duchu, že by respirátory rádi dodaly, ale že se účastnily schůzky s ministrem a premiérem a ti jim
zakázali dodávat všem, kromě ministerstva zdravotnictví, které bude roušky odebírat a následně rozesílat podle svého uvážení,“ popsal první překážku pracovník centra Jan Policar. 

Tisíce na skladě 

Obrátil se tedy na MZ, tam mu sdělili, že na základě mimořádného opatření se může obrátit přímo na výrobce, a pokud prokáže, že je akreditovaný poskytovatel soc. služeb, jeho objednávku
vyřídí. 

„Po telefonním kontaktu se zástupcem fi rmy, kterému jsem sdělil stanovisko ministerstva, se on napůl nešťastně a napůl rozčileně rozmluvil, že jsou z této situace zoufalí. Že je kontaktuje mnoho
zdravotních a sociálních institucí, ale že podle závěrů schůzky mohou dodávat jen ministerstvu. To od nich prý dosud nic neodebralo a oni už přes týden vyrábějí v nonstop provozu a mají na
skladě tisíce respirátorů, které všichni chtějí, ale oni nemohou nic dodávat,“ doplnil Policar. Problém upozorněním na tuto slepou uličku pracovník centra sice rozhýbal, ale virus se přece jen zdá
být rychlejší než úřední šiml. 

„Ministerstvo už se nás dotázalo na požadavky, takže jsem v tuto chvíli odeslal vyplněnou tabulku s našimi požadavky na magistrát. Asi to bude ministerstvo zdravotnictví koordinovat nějak přes
něj. Nevíme, kdy se k nám respirátory dostanou, je to proces,“ odpověděl Právu Policar na dotaz, jak je na tom pečovatelské centrum aktuálně. 

„V tuhle chvíli nemáme žádné ochranné pomůcky, ale zatím to nenarušilo poskytování našich služeb. Nikdo ze zaměstnanců nedochází k osobám, které jsou v karanténě. Ale stane-li se, že bude
některý klient v domácí karanténě, budeme muset ukončit nebo přerušit naši službu u něj. Bez ochranných prostředků bychom ohrožovali zdraví pracovníka i celého našeho pracoviště,“ dodal
Policar. 

Nepodaří-li se distribuovat ochranné pomůcky, zůstanou bez pomoci senioři, nemohoucí a dlouhodobě nemocní, tedy koronovirem nejohroženější skupiny obyvatel. 

To potvrdil i aktuální průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. Téměř polovině chybí roušky, které jim na ochranu
MZ doporučilo. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Lidem pečujícím o seniory, postižené a další potřebné už dle jejich vyjádření došly také zdravotnické
rukavice a dezinfekce. 

Resort zdravotnictví podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) měl včera uvolnit 100 tisíc roušek pro poskytovatele sociálních služeb. Zajištění respirátorů podle ní pak bude otázka několika
dnů. V příštích dnech by pak měla do Česka dorazit dodávka deseti milionů roušek.

23. Pečovatelé bez respirátorů, ale ve skladech jsou. Kdo pomůže?   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE:

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

DUPLICITNÍ S: Pečovatelé bez respirátorů, ale ve skladech jsou. Kdo pomůže? ( BORGIS a.s. - Právo, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, ); Pečovatelé bez respirátorů, ale ve skladech jsou.
Kdo pomůže? (Novinky.cz - Domácí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (14:05:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Expres.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Události České televize odvysílaly 5. března reportáž s názvem Rizikové skupiny pro nákazu koronavirem a její natáčení probíhalo v pečovatelském domě v pražských Kunraticích, kde je na
140 seniorů, kterým je v průměru 80 let. Reportáž pro diváky dělala reportérka Pavla Kubálková, která se jenom několik dní předtím vrátila z italských Dolomit, kde už v tu dobu bylo
evidovaných 1128 a 29 mrtvých. Se seniory přišla do kontaktu.

Tématu šíření koronaviru se zpravodajství veřejnoprávní České televize věnuje již několik týdnů. V posledních dnech pravidelně informuje, jak se mají lidé chovat, čemu předcházet a proč je
důležité nenavštěvovat nejvíc rizikovou skupinu, a to důchodce, pro které je nákaza novým typem koronaviru velmi nebezpečná a ve světě na nový typ koronaviru umírají zejména lidé starší 80 let.

Pátého března redaktorka zpravodajství domácí redakce České televize Pavla Kubálková natočila reportáž přímo z pečovatelského domu Alzheimer Home v pražských Kunraticích, odkud
informovala veřejnost o tom, jaká preventivní opatření tamní personál učinil, aby byli pacienti v bezpečí. 

Kubálková ale byla ještě 29. února v italských Dolomitech, a to ve středisku Selva di Val Gardena, odkud zveřejnila fotografii a přidala k ní popisek „Tak čau, Itálie!  a připojila k tomu hashtag
#zapanikou.

Přestože FTV Prima poslala ihned svého moderátora Romana Šebrleho, který se z italských hor vracel do České republiky ve stejnou dobu, preventivně na 14 dní do karantény, Česká televize tak
neučinila. 

Přátelé se Pavly Kubálkové na sociálních sítích také dotazovali na to, zda půjde alespoň do preventivní karantény, redaktorka ale potvrdila opak.

„Ne, ještě před odjezdem jsem si vzala dva dny dovolenou. Dneska už jdu, mám odpolední,“ odpověděla Kubálková, která si mimo jiné nenechala ujít ani derby pražských „S“. 

A jedna z jejích prvních reportáží po návratu byla v již zmíněném Alzheimer Home, kde přišla do přímého kontaktu s 85letým Dobroslavem Fricem, s nímž dělala rozhovor o tom, jak se vitální stařík
cítí v bezpečí s ohledem na zavlečení koronaviru do České republiky.

Už v té době po jejím návratu mohlo vedení České televize i ona tušit, že jde do tuhého, 1. března vláda České republiky oznámila první tři nakažené v Česku, kteří přicestovali z Itálie, a 5. března
bylo v Itálii 3858 nakažených a 148 mrtvých. 

A s ohledem na to, že jí dokonce její přátelé pod fotku z Itálie psali, zda půjde do karantény, je absolutně jasné, že v té době se v Česku už o zavlečení viru vědělo a obyvatelé a instituce byli
obeznámeni s tím, že je vhodné nařídit navrátilcům z této země preventivní karanténu.

Pokud bychom situaci zaznamenali v datech, vláda už 25. února vyzvala občany České republiky, aby nejezdili do Itálie, o den později, aby se po návratu pozorovali. Na základě doporučení
Ústřední epidemiologické komise ze dne 27. února doporučilo Ministerstvo zahraničních věcí občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj
zdravotní stav.

Zpravodajská ČT24 se mimo jiné podivovala nad bezohledným chováním poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého, který po návratu z Číny nedodržel 14denní preventivní karanténu
a byl viděn v jedné z pražských restaurací.

Kontaktovali jsme Pavlu Kubálkovou s žádostí o vyjádření. „Nebudu se s vámi bavit. Nebudu to komentovat. Ne,“  řekla do telefonu a zavěsila.

Obrátili jsme se proto na mluvčí České televize Karolínu Blinkovou. Ta nám do telefonu sdělila, že náš dotaz je zcela scestný, ale následně se v SMS zprávě omluvila, že scestné nebylo správné
slovo, nicméně vše bylo jinak.

„Redakce zpravodajství postupuje vždy podle doporučení či nařízení státních orgánů a vychází z dostupných informací o oblastech a způsobech šíření tzv. koronaviru. Před vyhlášením povinné
karantény v pátek 6. března nebyla vyhlášena žádná mimořádná a konkrétní opatření pro návraty z turistických pobytů v Itálii. Stát rovněž nevydal žádná karanténní opatření týkající se domovů
pro seniory apod. V Itálii samotné v době, kdy byly vyhlášeny postižené oblasti, se nikdo z redaktorů České televize nenacházel. Pracovní postupy konzultuje ČT s hygienickou službou a
lékaři,“ zní v prohlášení, které nám Blinková zaslala, přestože už týden Bezpečnostní rada státu v čele s premiérem Andrejem Babišem informuje, že lidé, kteří se vrací z Itálie, mají zůstávat v
domácí karanténě.

„Redaktorka Pavla Kubálková po návratu z Itálie kontaktovala Státní zdravotní ustav mimo jiné i pro doporučení týkající se pracovních postupů. Natáčení v Alzheimer Home probíhalo proto, že
do objektu svolal tiskovou konferenci náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a Asociace poskytovatelů sociálních služeb,“ dodala tisková mluvčí Blinková.

Na dotaz, proč nebyla Kubálková v preventivní karanténě, respektive proč jí nebyla vedením ČT doporučena, a z jakého důvodu zrovna redaktorka, která přijela z italských hor, musela jít dělat
rozhovor mezi seniory, odpověděla Blinková následovně.

„Redaktorka České televize nebyla v žádné z dotčených oblastí, které byly uvedeny v ustanovení Státního zdravotního ústavu. Navíc i přesto zmíněný SZÚ aktivně kontaktovala, svou situaci

24. Redaktorka České televize Kubálková byla lyžovat v Itálii, místo karantény ji
poslali mezi seniory  seznam | nahoru
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konzultovala a dále postupovala v souladu s jejich doporučeními. Tudíž vylučujeme jakékoli porušení opatření,“ napsala Expresu.

Poslední vývoj: Do karantény se nyní dostala celá Itálie, země je izolována například od sousedního Rakouska, zrušily se lety i cesty vlakem.

SEKCE: Ostatní POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (15:08:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články red, ČTK -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Firmy by mohly kvůli dopadům nákazy koronavirem dostat příspěvky na mzdy, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Program na podporu zaměstnanosti vláda
představí v pondělí. Resort se rozhodl ulevit rodičům, kteří se starají o děti, kterým zavřely školy. Slíbila také dodávku ochranných roušek do sociálních služeb, polovina poskytovatelů už je
nemá.

Firmy by mohly kvůli dopadům nákazy koronavirem dostat příspěvky na mzdy.  Zajistil by to program na ochranu zaměstnanosti, který ministerstvo práce připravuje. V pondělí by ho měli
představit zástupci vlády a projednat tripartita.

„Ministerstvo práce má připravený program ochrany zaměstnanosti. Je to nástroj státu, jak reagovat na podobné situace  (dopady nákazy novým typem koronaviru), abychom ochránili
nejen zaměstnanost, ale i naši ekonomiku. Pracujeme na řešení, jak pomoci zaměstnancům, firmám, ale také živnostníkům v souvislosti s touto nenadálou situací, “ uvedla Maláčová.

Tisková konference šéfky Ministerstva práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) kvůli příspěvkům, které by stát mohl poskytnout postiženým dopady opatření proti šíření koronaviru (11. 3.
2020) | Blesk:Daniel Cernovsky

Resort zdravotnictví by ve středu měl uvolnit 100 000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb  kvůli ochraně před případnou nákazou novým koronavirem a dalšími infekcemi. Na
tiskové konferenci to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Zajištění respirátorů podle ní pak bude otázka několika dnů.  Téměř polovina poskytovatelů péče o seniory, postižené a další potřebné podle průzkumu už pro své pracovníky roušky nemá.

Nouze je i o zdravotnické rukavice a dezifekce

„Je nezbytně nutné zajistit dostatek ochranných pomůcek pro zaměstnance sociálních služeb, aby nedošlo k přenosu na klienty. Pan vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zajistil, aby během dneška
bylo uvolněno 100 000 roušek tak, aby sociální služby měly na tyto dny zajištěny pomůcky,“ uvedla ministryně. Dodala, že v příštích dnech by pak měla do Česka dorazit dodávka deseti
milionů roušek.

Podle Maláčové je pak otázka několika dnů, než pracovníci v sociálních službách dostanou od resortu zdravotnictví také respirátory. Výrobci je mohou dodávat teď jen státu, ministerstvo
zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) zjistila, že téměř polovina zařízení už nemá pro své pracovníky roušky.  Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle
na tři dny. Řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce. Do průzkumu se zapojilo přes 700 poskytovatelů péče.

Tisková konference šéfky Ministerstva práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) kvůli příspěvkům, které by stát mohl poskytnout postiženým dopady opatření proti šíření koronaviru (11. 3.
2020) | Blesk:Daniel Cernovsky

V domovech pro seniory žije asi 65 tisíc lidí

Ministerstvo práce provozuje jen pět zařízení. Těm roušky dodá. Ostatním zařízením, která zřizují kraje, radnice či neziskové organizace, pomůcky rozdělí kraje. „V této věci ministerstvo
zdravotnictví už jedná s asociací krajů,“ dodala ministryně.

V domovech pro seniory žije asi 65 000 lidí. Dalších asi 100 000 osob využívá terénní sociální služby.  Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza
novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

DUPLICITNÍ S: Maláčová chce příspěvky na mzdy a úlevu pro rodiče. A slíbila roušky do sociálních služeb ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Maláčová chce příspěvky
na mzdy a úlevu pro rodiče. A slíbila roušky do sociálních služeb (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (23:15:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

Ke konci týdne může být v Česku 200 až 400 nakažených novým typem koronaviru, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Včera do uzávěrky LN bylo v Česku evidováno 91
nakažených, od úterý se tak jejich počet zvýšil o 28. Funkčnost nových mimořádných opatření vlády, která do odvolání zrušila akce s účastí nad 100 lidí a výuku v základních, středních a vysokých
školách, se podle Prymuly projeví až příští týden. Na současný rapidní nárůst počtu nakažených prý nemají vliv. 

Ze zabaveného lihu bude dezinfekce. Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a v nichž se koncentruje velké množství lidí. 

25. Maláčová chce příspěvky na mzdy a úlevu pro rodiče. A slíbila roušky do
sociálních služeb  seznam | nahoru

26. Střípky  
seznam | nahoru
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Nedostatkové roušky. Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další
desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. Podle
nich řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce. 

Statisíce respirátorů. Resort zdravotnictví hodlá v březnu nakoupit 600 tisíc respirátorů, v případě potřeby pořídí stejný počet i v dubnu. Vyplývá to z dokumentu pro jednání vlády. Prvních 200 tisíc
respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Část dostanou také z pomoci, jež neodletěla do Číny. 

Stát spustil informační videoklip, ve kterém shrnuje vše podstatné, co by měl občan vědět o onemocnění Covid-19. Přes minutu a půl dlouhý spot poprvé včera večer odvysílala Česká televize. 

Sněmovna kvůli koronaviru přerušila schůzi. Navrhl to její předseda Radek Vondráček (za ANO). Jde podle něj o preventivní opatření, neboť rizika jsou vážná a problém nebezpečně mokvá. Další
řádná schůze je plánovaná na polovinu dubna. 

Hrad uzavřel své návštěvnické a výstavní objekty. Samotný areál Pražského hradu, tedy nádvoří a komunikace, zůstává i nadále přístupný a průchozí. Zrušeno bylo také pravidelné polední
slavnostní střídání Hradní stráže na prvním hradním nádvoří. 

Zákaz služebních cest. Resort spravedlnosti zakázal kvůli koronaviru soudcům i ostatním pracovníkům soudů služební cesty do zahraničí. Předsedy soudů ministerstvo vyzvalo, aby vyšli vstříc
zaměstnancům s dětmi a umožnili jim pokud možno práci z domova. 

Pomoc dopravcům. Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30 tisíc
zaměstnanců. Resort dopravy zajistil zásoby dezinfekce, jež bude dopravcům dodávat. 

Apel na osobní zodpovědnost. Nejvyšší ústavní činitelé vyzvali občany ke klidnému, zodpovědnému a racionálnímu přístupu. Vyjádřili naději, že v co nejkratší době se situace stabilizuje. Prezident
Miloš Zeman podpořil vládu v přijímání dalších mimořádných opatření.

SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Čechy

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

DUPLICITNÍ S: Střípky (MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Morava );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020
(22:28:21)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé,ráda bych vás seznámila s otevřeným dopisem sociálních pracovníků ministryni práci a sociálních věcí, ke kterému jsme se připojili společně s ostatními profesními organizacemi
sdružujícími sociální pracovníky. Andrea TajanovskáPředsedkyně PSSP APSS ČR

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (00:25:02) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES van

Otevřít originál | Otevřít detail

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky. Zařízením došla i dezinfekce a zdravotnické rukavice. Největší problém hlásí domovy důchodců. 

„Dělali jsme dotazníkové šetření, ve kterém jsme se ptali na roušky, dezinfekci a rukavice. Do dnešního dne máme přes sedm set odpovědí, z nichž vyplývá, že největší problém je s rouškami.
Témě polovina zařízení už žádné nemá, 10 procent vydrží pouze tři dny a 18 procent maximálně týden,“ řekl pro MF DNES prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří
Horecký. 

27. Vážení přátelé,ráda bych vás seznámila s…   
seznam | nahoru

28. Domovy důchodců jsou bez roušek i dezinfekce   
seznam | nahoru
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Podle něj bez roušek budou do týdne téměř všechna zařízení. Lepší situace není ani se zdravotnickými rukavicemi. „Můžeme říct, že do tří týdnů nebude mít polovina zařízení ani rukavici,“ uvedl
Horecký. Dochází také dezinfekce. „Šest procent zařízení už nemá žádnou. Do týdne bude chybět ve 20 procentech, a pokud nedojde k zásobení, tak do dvou týdnů ji nebude mít polovina,“ sdělil
šéf asociace. 

Ministerstvo zdravotnictví včera přislíbilo uvolnit 100 tisíc roušek pro sociální služby, oznámila to ministryně Jana Maláčová. Zajištění respirátorů je podle ní otázka několika dnů. Tento krok by měl
zmírnit současnou krizi.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Hlavní město Praha

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (16:22:24) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky Posledniskaut

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky. https://t.co/1ATw0wghVn https://t.co/VKKFDqw49c

SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (14:40:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články aug

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky. Zařízením došla i dezinfekce a zdravotnické rukavice, zjistila za základě svého dotazníkového šetření Asociace
poskytovatelů sociálních služeb. Představuje to zásadní problém pro chod zařízení po celé republice. Situace by se měla stabilizovat nejpozději příští týden.

Dotazníkové šetření asociace prováděla zejména v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. „Zaslali jsme jej v úterý a požádali jsme o vyplnění obratem. Dosud (ve středu
odpoledne, pozn. red.) nám odpovědělo asi 700 zařízení, z nichž tedy polovina, respektive 48 procent, už nemá vůbec žádné roušky. Dalších 18 procent je má maximálně na týden a deset procent
maximálně na tři dny,“ shrnula pro iDNES.cz mluvčí asociace Veronika Hotová. 

Sociální služby sice nejvíce postrádají roušky, ale nedostává se jim ani dezinfekcí. „Tady už není tolik zařízení, které nemají desinfekci vůbec, určitě ji ale nemají na dlouho,“ uvedla mluvčí. „Dojde
v řádech dnů, maximálně týdnů,“ dodala. 

Každé dvacáté zařízení už navíc vůbec nemá zdravotnické rukavice, nebo mu vydrží nejvýš na tři dny. „Přesto jsou pro pracovníky v sociálních službách důležité. Neslouží jim pouze proti
koronaviru, ale také je potřebují kvůli prevenci,“ řekl MF DNES ředitel asociace Jiří Horecký.

Poskytovatelé sociálních služeb tak vyhlížejí nejbližší dny. Horecký je v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, které o problému ví. „Sociální služby mají přijít na řadu hned za zdravotnictvím.
Stavy mají být doplněny nejpozději příští týden,“ uvedla mluvčí Hotová. „Máme zatím nepotvrzenou informaci, že budeme zásobeni také v první vlně.V nejhorším scénáři se počítá, že zařízení
budou zásobeny do čtyř týdnů,“ řekl dodal Horecký.

O jak kritickou situaci jde, dokládají příklady z praxe. „Dostali jsme třeba zoufalý dotaz z jednoho domova pro seniory, že mají v zařízení střevní chřipku, ale prostě nemají desinfekci. Takže je to
obrovský problém. Desinfekce i další materiál je potřeba dnes a denně nejen kvůli koronaviru,“ uzavřela mluvčí.

„Je to vrchol absurdistánu“

Na akutní nedostatek roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu si už minulý týden stěžoval například Jiří Policar, který pracuje pro Pečovatelské centrum Praha 7. Když chtěl zajistit
asi tři sta respirátorů, narazil na zákaz jejich distribuce, který minulé úterý vydalo ministerstvo zdravotnictví.

29. Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Polovina poskytovatelů sociálních
služeb už nemá roušky. …  seznam | nahoru

30. Nemáme žádné roušky ani dezinfekce, hlásí poskytovatelé sociálních
služeb  seznam | nahoru
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Jako akreditovaný poskytovatel sociálních služeb se proto obrátil přímo na dva výrobce – firmu Refil s.r.o. a PARDAM Nanotechnology. „Od obou společností mi přišel e-mail v duchu, že by
respirátory rády dodaly (dokonce za cenu 75, resp. 230 Kč), ale že se účastnily schůzky s ministrem a premiérem a zakázali jim dodávat všem kromě ministerstva zdravotnictví, které bude roušky
odebírat a následně rozesílat podle jeho uvážení,“ postěžoval si Policar na sociálních sítích. 

„Je to opravdu vrchol absurdistánu, a pokud epidemie propukne stejnou silou jako v Itálii, nebude mít kdo poskytovat sociální služby, protože to pracovníci odmítnou a ti co neodmítnou, budou
stejně vystaveni riziku nákazy,“ posteskl si Policar. Ve svém příspěvku také upozornil, že firmy mají nyní na skladě tisíce nevyužitých respirátorů. „Oni už přes týden vyrábí v nonstop provozu a
mají na skladě tisíce respirátorů, které všichni chtějí, ale oni nemohou nic dodávat,“ napsal. 

„Od úterního odpoledne (minulý týden, pozn. red.) vyrábíme respirátory FFP3 pro potřeby státu. Není to tedy více než týden, jak bylo uvedeno panem Policarem. V pátek odpoledne jsme dostali
instrukce z ministerstva, abychom výjimečně a urgentně dodali respirátory do vybraných zdravotnických zařízení. Ještě ten samý den jsme rozeslali prvních 3 400 kusů respirátorů,“ uvedl pro
iDNES.cz obchodní ředitel společnosti Refil Jan Česák s tím, že dostal informaci o opatření, kterým se zakazuje prodej respirátorů FFP3 všem subjektům vyjma orgánů státu.

Nákup respirátorů ministerstvo zdravotnictví plánuje hromadně. V pátek mluvčí Gabriela Štěpanyová uvedla, že byly mapovány potřeby respirátorů, roušek a dezinfekčních prostředků 98
páteřních nemocnic v České republice. „V tuto chvíli předpokládáme nákup téměř 200 tisíc respirátorů v hodnotě 50 milionů korun do konce týdne. Následně bude okamžitě probíhat distribuce do
nemocnic a praktickým lékařům. Ministerstvo nakoupí respirátory od všech výrobců, kteří je mají v tuto chvíli na skladě,“ řekla Štěpanyová.

Firma Refil nicméně krok ministerstva považuje za logický. „Nejsme schopni objektivně rozdělovat dodávky jednotlivým zdravotnickým subjektům. Vzhledem k akutnímu nedostatku respirátorů na
trhu je třeba určit nejrizikovější zařízení, kterým budou respirátory dodány jako první, a to na základě informací, kterými my nedisponujeme,“ uzavřel Česák. 

Informační video ministerstva zdravotnictví o koronaviru: 

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (23:02:03) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Události, komentáře (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

… a dobrý30 Zuzana Petrů , děkuju , večer do Brnaa mými dalšími hosty jsou Jiří Horecký , který vede asociaci poskytovatelů sociálních také je ve služeb , dobrý večer i večer a stručně , pan
Vymětal , stál i za stálého výboru pro psychologii krizí katastrof a traumatu , 45 dobrý večer , dobrý večer , nejprve nejprve u vás , pane , Horecký , jaká je situace u vašich členů , zákaz návštěv v
domovech důchodců a podobných zařízeních platí už několik dní už si to týká 22:34 00 nějak tak sedlo , lepší slovně napadá , co se zákazu návštěv , tak ano , to , se asi trápí sociální služby ,
zejména ty tretry poskytují služby seniorům také nedostatek toho zdravotnického materiálu , a nedostatek zaměstnanců i v 15 pomůcek souvislosti tady jsou zavření škol a jaká se přeli , pravidla
jsou nějaké , v jsou nějaké výjimky , současné době anebo ti lidé prostě vědí , že se teď se svými blízkými , nebudou moci potkat u těch návštěv ty reakce jsou , 30 jsou velmi chápající , nejsou
tam žádné problémy , samozřejmě když je potřeba něco v tom seniorovi předat , tak ti zaměstnanci vycházejí vstříc , to , co ještě řešíme , že doporučujeme , aby , ti senioři 45 neopouštěli ta
zařízení , protože ten zákaz návštěv znamená , že tedy rodinný seniora ale neznamená příslušníci nebo jiné osoby nesmí navštívit to , že se o rodina nemůže vzít na víkend domů , na pádu domu že
může opustit zařízení navštívit někoho potom po tomto 22:35 00 opatření nebo ten důvod toho opatření jaksi ztrácí opodstatnění , částečně ztrácí smysl mi to zakázat nemůžeme , může to
zamořeny zakázat vláda , nebo může v rámci nouzového stavu omezit pohyb osob , my jsme o tom 15 jednali na ministerstvu práce , sociální věci a začneme tou , řekněme a lehčí cestou , tu
motivační , kde se snažíme tedy přesvědčovat omlouvat a koordinovat a tímto způsobem vláda zavádí stále nová a nová opatření , přesto zároveň dodává , nepropadejte panice , fungujete
normálně 30 v rámci možností , bavíme-li se o seniorech a o lidech , o kterých si oni sami přečtou nebo uslyší , že jsou tou nejrizikovější skupinou , tak jak to na ně může působit a můžete tam dá
trošku banální otázka , ale zase nějak porovnat , 45 mají stejné potřeby jako my všichni ostatní to znamená potřebují informace , kterým porozumí to znamená záleží na tom , jaké množství
informací dostanou , kdo jim je sděluje 22:36 00 a jakým způsobem potřebují potřebují dodat naději do budoucna , optimismus , takže ty povzbuzení potřeby jsou úplně stejné , myslím si , že
samozřejmě jsou zranitelnější skupinou podobně , jako jsou zranitelnější skupinou lidé zde stabilitou nebo třeba cizinci v této zemi , o 15 kterých se příliš nemluví a na které je velký tlak , takže je
pravda , určitě ty potřeby jsou normální , běžné senioři jsou také odolní , neznamená to , že jsou všichni velmi slabý , není to tak nechtěl jsem říct , že 30 jsou jiní lidé , jen prostě se dá očekávat ,
že někteří z nich budou možná o malinko senzitivnější citlivější na…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 20

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), asociaci (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.03.2020 (05:44:15) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zdravotnickydenik.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Resort zdravotnictví by měl uvolnit 100.000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb kvůli ochraně před případnou nákazou novým koronavirem a dalšími
infekcemi. Na tiskové konferenci to včera oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou
roušky dostupné v pondělí nebo v úterý. Zajištění respirátorů pak podle Maláčové bude otázka několika dnů. Téměř polovina poskytovatelů péče o seniory,
postižené a další potřebné podle průzkumu už pro své pracovníky roušky nemá.

„Je nezbytně nutné zajistit dostatek ochranných pomůcek pro zaměstnance sociálních služeb, aby nedošlo k přenosu na klienty. Pan vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zajistil, aby během dneška
bylo uvolněno 100.000 roušek tak, aby sociální služby měly na tyto dny zajištěny pomůcky,“ uvedla ministryně. Dodala, že v příštích dnech by pak měla do Česka dorazit dodávka deseti milionů
roušek.

Podle Maláčové je pak otázka několika dnů, než pracovníci v sociálních službách dostanou od resortu zdravotnictví také respirátory. Výrobci je mohou dodávat teď jen státu, ministerstvo
zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám.

Podle ministra zdravotnictví by měly být k dispozici v pondělí nebo v úterý. „Budeme je směřovat na sociální služby z toho důvodu, abychom ochránili jejich klienty. Měly by sloužit hlavně pro
personál, aby nezavlekl tuto nákazu do pobytových zařízení, například domovů pro seniory,“ uvedl Vojtěch.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) zjistila, že téměř polovina zařízení už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři
dny. Řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce. Do průzkumu se zapojilo přes 700 poskytovatelů péče.

31. Události, komentáře (automat)   
seznam | nahoru

32. Maláčová: Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000 roušek   
seznam | nahoru
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Ministerstvo práce provozuje jen pět zařízení. Těm roušky dodá. Ostatním zařízením, která zřizují kraje, radnice či neziskové organizace, pomůcky rozdělí kraje. „V této věci ministerstvo
zdravotnictví už jedná s asociací krajů,“ dodala ministryně.

V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým
koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

-čtk-

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 4

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

DUPLICITNÍ S: Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000 roušek, slíbila Maláčová ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000
roušek, slíbila Maláčová (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Maláčová: Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000 roušek ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.03.2020 (07:21:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb E15.cz - Domácí Pavel Otto

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Výrobci respirátorů mají údajně plné sklady, zdravotníkům nebo pracovníkům sociálních služeb však ochranné pomůcky při boji s epidemií koronaviru chybějí. Vláda výrobcům nařídila, že
nesmějí respirátory prodávat. Proto nejsou ani v lékárnách, které musejí čelit stále častějším dotazům zákazníků. Řada hejtmanů dál kritizuje vládu, přestože kraje už první zásilky dostaly.

„Namísto očekávaných čtyř až pěti tisíc respirátorů, jsme jich obdrželi pouze 1 200. Po intervenci u ministra zdravotnictví nám byly přislíbeny další dva tisíce, policie vypomůže tisícovkou,“ napsal v
sobotu na Facebooku moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) s tím, že takovýto způsob zajišťování ochranných pomůcek je nepřijatelný.

Nedostatek respirátorů ale i některého dalšího zdravotnického materiálu obecně se stal zásadním tématem posledních dnů a hodin.

Respirátorů je málo i v Jihomoravském kraji. První mimořádná dodávka 3300 kusů je určena pro Fakultní nemocnici Brno a Zdravotnickou záchrannou službu. „Krajská záchranka ale dostane jen
necelých deset procent z dodávky, což je nedostatečné,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Podobně je na tom Středočeský kraj či Vysočina. „Ve zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Závazně jich je objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu,“ řekl v sobotu šéf resortu
Adam Vojtěch (ANO) Radiožurnálu.

Asi největší nedostatek je v Praze, kde je nejvíce nakažených. „Navzdory prohlášení vlády hlavní město neobdrželo od ministerstva zdravotnictví žádné avizované osobní ochranné prostředky,
vyjma 50 kusů určených Zdravotnické záchranné službě,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že systém přidělování řízený státem není funkční.

Ale nejde jen o nemocnice, lékaře a zdravotní sestry. Asociace poskytovatelů sociálních služeb provedla průzkum, do něhož se zapojilo přes sedm set zařízení. Z šetření plyne, že téměř
polovině z nich ochranné pomůcky došly nebo docházejí. Pracovníci pečující o seniory, postižené a další potřebné už nemají ani zdravotnické rukavice a dezinfekce. Ty je ostatně těžké koupit i na
“ulici” v lékárnách nebo drogeriích.

Náporu čelí i lékárny v Praze. „Před několika dny se ptal na roušky, respirátory a dezinfekční gely každý třetí nebo čtvrtý zákazník. Teď už se ptají skoro všichni,” uvedla prodavačka z lékárny na
Vítězném náměstí. “Zatím nevíme, kdy ochranné prostředky budeme mít na prodejně,” dodala. Totožně reagoval personál lékáren na Letné nebo v Holešovicích. V sedmé městské části pak
dezinfekce nebyla k mání ve většině drogerií.

Na internetu se proto objevují různé návodu na domácí výrobu sanitačního gelu na ruce z alkoholu nebo roušek z bavlněných látek.

Z nákazy nemá obavy jen zdravotníci a veřejnost, ale i příslušníci bezpečnostních složek. „Nafasovali jsme respirátory, ale je otázka, nakolik nám pomohou. Podle údajů na štítcích mají prošlou
životnost,” uvedl člen zásahové jednotky, který si přál zůstat v anonymitě.

V pátek uvolnila vláda z rozpočtové rezervy na nákup respirátorů a roušek 500 milionů korun. "Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory, a zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny i
roušky. V pondělí o tom budeme podrobně jednat," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

SEKCE: Ostatní POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.03.2020 (18:53:11) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Co naplat, ve dvou se to lépe táhne. V současné mimořádné situaci kvůli koronaviru � si lépe poradí a vzájemně pomůže vícečlenná domácnost. Ale co osamělí senioři? ���� Ti jsou velmi
ohrožení, ideálně by měli nyní zůstat doma a vůbec nevycházet.A kdo jim nakoupí �, dohlédne, že pošťák přinese důchod, přiveze jídlo nebo dojde do lékárny? Po celém Česku pomáhají
sociální služby, obecní úřady, radnice, neziskové organizace a aktivují se stovky dobrovolníků!Pro pražské seniory zprovoznil Život 90 speciální linku ☎️  800 160 166. A my se teď musíme
zaměřit na to, aby se o možné pomoci všichni dověděli. Nikdo nesmí zůstat na holičkách � . Dnes jsem celou situaci probrala s předními seniorskými organizacemi. Koukněte na video.�Jana
Maláčová ŽIVOT 90 Rada seniorů ČR, z.s.s Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Časopis Vital SenSen Senioři v krajích Konto Bariéry Elpida Nadace Krása pomoci

SEKCE: Politika POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

33. Respirátory chybějí v nemocnicích i lékárnách. Kdy a kolik jich bude k
dispozici, je s otazníkem  seznam | nahoru

34. Co naplat, ve dvou se to lépe táhne. V současné…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.03.2020 (09:51:17) Internet Česká rada sociálních služeb Denik.cz - Klatovský deník Jiří Kohout, Barbora Hájková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Lidé, kteří se kvůli koronaviru ocitli v karanténě, řeší, jak se zásobit jídlem. Podle hygieniků se osoby v izolaci musejí spolehnout na své blízké.

„Lidé by měli požádat sousedy či rodinu, aby jim nakoupili a potraviny dali za dveře. Žádné jiné oficiální nařízení k tomu není,“ řekla epidemioložka hygienické stanice Plzeňského kraje Jitka
Skálová.

Některé obce či organizace jsou však ochotny lidem pomoci. „Zatím taková situace nenastala. Ale určitě bychom takovou věc zařídili a postarali se, aby naši spoluobčané měli potraviny a základní
potřeby zajištěné,“ uvedla starostka Starého Sedliště na Tachovsku Jitka Valíčková, které má zhruba třináct set obyvatel.

Dovoz potravin by zajistili svým obyvatelům a lidem ve dvaceti vesnicích, které pod město spadají, také v Boru. „Zatím to nebylo potřeba, určitě bychom ale takovou pomoc zabezpečili. Způsob,
jakým by byla služba zajištěna, dán není. Ale máme ve městě pečovatelskou službu a jistě bychom našli i jiné možnosti,“ vyjádřil se starosta Boru Petr Myslivec.

Rovněž ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr sdělil, že charita by lidem v karanténě ráda pomohla, upozornil ale, že nemá dostatek ochranných pomůcek pro personál. „Pomoci se nebráníme,
ale nemáme dostatek roušek a ochranných pomůcek pro naše zaměstnance. Dochází také dezinfekce. Čekáme, až stát začne zásobit mimo nemocnic i sociální zařízení. Až prostředky obdržíme,
potraviny ze zásob rádi poskytneme a rozvezeme,“ vysvětlil.

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

DUPLICITNÍ S: Lidé v karanténě hlady nezemřou, vzkazují obce ( Denik.cz - Rokycanský deník, Česká rada sociálních služeb ); Lidé v karanténě hlady nezemřou, vzkazují obce ( Denik.cz -
Tachovský deník, Česká rada sociálních služeb); Lidé v karanténě hlady nezemřou, vzkazují obce ( Denik.cz - Domažlický deník, Česká rada sociálních služeb ); Lidé v karanténě hlady nezemřou,
vzkazují obce (Denik.cz - Plzeňský deník, Česká rada sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (18:13:00) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Všichni máme děti, rodiče, sourozence, partnery, babičky, dědy, tety, strejdy, přátele, kolegy a všichni se teď o někoho strachujeme.� Moc bych si přála, abychom neklesali na mysli a drželi si
naději.� Naše síla je v semknutí, solidaritě, ohleduplnosti a sebekázni.�A těší mě, že vlnu solidarity a obětavosti vnímám všude kolem sebe. S kolegy na MPSV jedeme na 1️ ⃣0️ ⃣0️ ⃣0️ ⃣%,
abychom pomohli co největšímu počtu z vás. Přibývá dobrovolníků�, kteří osamělým seniorům nakupují, vyzvedávají léky, venčí čtyřnohé miláčky�, nebo jim prostě dělají společnost☕️ .
Tisícovka studentů medicíny� je připravena “narukovat” do služby, když bude potřeba. Herci�, kteří teď bohužel nemohou hrát, nabízejí rodičům hlídání dětí. Chceme si pomáhat! A to je
krásné!✌️ ❤️ Jana Maláčová Dobrovolníci z řad studentů LF ŽIVOT 90 Elpida Nadace Krása pomoci Senioři v krajíchích Ministerstvo práce a sociálních věcí Časopis Vital WOMEN FOR
WOMEN Klub svobodných matek Žena.cz Žena a život Charita Česká republika

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (20:20:53) Rádio Charita Česká republika Radio Proglas - Večerní zprávy Proglasu (automat) Radio Proglas

Otevřít originál | Otevřít detail

…1584126175'dětí svých zaměstnanců nebo dodávku ochranných pomůcek dnes řešil Nově20:03 00 zřízený krizový štáb charita Česká republika podle jejího ředitele Lukáše Cyril aby se o děti
které teď z nařízení vlády kvůli epidemii koronaviru nechodí do školy měli postarat dobrovolníci a100 dávkou roušek nebo respirátorů alespoň 15 částečně pomůže stát ta distribuce by měla
probíhat v těchto dnech a jestli Beno že ta zavážka tyto ochranné pomůcky k jejich předků bude pravidelně za Vážená 30 minimálně dvakrát za týden takže předpokládám že tam bude plynule
doplňování našich lások abychom byli schopni službu zabezpečit a nemuseli bychom jí omezovat právě z důvodu nedostatku těchto ochranných pomůcek krizový 45 štáb a dále řešila zřizování
infolinek ve kterých by lidé zjistili možnosti služeb charity Jako je například dovážka obědů databáze telefonních čísel zveřejní podle Cyrila v průběhu příštího týdne milosrdní 20:04 00 bratři
vybízejí k pomoci s distribucí dezinfekčních prostředků lékárníci a připravují nemají však dostatek lahviček brněnský převorem Milosrdných bratří Martin Macek dnes v pořadu v proglasu všimli
jsme si řekl že 15 dezinfekční prostředky na člověka nadýmají dochází jim lahvičky na výrobu jsme schopni pokud budou prostředky z čeho 30 vyrábět tak ty dezinfekce i distribuci lidi ale říkám
lavičky dochází kontaktními místy pro odevzdání vhodných nádob je Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří s lékárnou nemocnice ve Vizovicích a 45 lékárna Milosrdných bratří v Letovicích
Martina je možné elektronický kontaktovat na emailové adrese pre@pre.cz v malém 20:05 00 A společenství Doporučuji věřícími biskupové církve československé husitské v dnešním prohlášení
tak reaguji na stav nouze který v Česku platí od včerejška a zakazuje shromažďování více než 30 lidí představitelé 15 církve zároveň vybízí duchovní v čase pravidelných nedělních bohoslužeb Ve
Sboru byli a Modlili se za uzdravení lidí a společnosti za ochranu a pomoc v nouzi a ohrožení o dalších doporučeních proglasu více řekl husitský 30 biskup Juraj Dovala které má připravené Kos
pošle lidem 45 třeba před bohoslužbou nebo po ní nebo takovým kteří nemůžou přijít tak jim Posílá se kázání protože o tom mají zájem takže tady se klade důraz na to aby se třeba tahle forma
pastorace využívala v této 20:06 00 mimořádné doby je víc Proglas informace ze světa papež František vstupuje do 8:00 roku svého pontifikátu civilním jménem forchem bergoglio 15 v čele

35. Lidé v karanténě hlady nezemřou, vzkazují obce   
seznam | nahoru

36. Všichni máme děti, rodiče, sourozence, partnery,…   
seznam | nahoru

37. Večerní zprávy Proglasu (automat)   
seznam | nahoru
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Katolické církve na hradě victa 16 který z funkce odstoupil podle pedagoga a publicisty Jiřího Zajíce působení argentinského rodáka s sebou nese nepřehlédnutelný tak zvaný františkánský ryb už
to že jsi 30 jako jezuita svoje jméno zakladatele konkurenčního společenství bylo překvapení když krátce na to prohlásil že církev má být chudá pro chudé tak mnozí nejprve nevěřili že to říká
papež a pak začali vymýšlet 45 že to asi řekl nějak jinak jenom že on to v dalších letech několikrát zopakoval a svým…

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (09:49:01) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Marian Jurečka

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V podobných situacích je poslání Charit a dalších organizací poskytující sociální služby neocenitelné. Děkuji za vaši práci a péči Charita Česká republika. �

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (10:36:37) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Kralovedvorsko.cz - Články Redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Základní a střední školy se uzavřou od 11. března 2020, akce nad 100 lidí se ruší od 10. března 18 hod. Školky zůstávají dle prohlášení vlády v provozu. Zde v článku budeme postupně
doplňovat, jak se dané opatření týká přesně našeho regionu. Vše platí do odvolání.

Obecné informace Od 10. března 2020 od 18:00 se vládním nařízením zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé, které
navštíví více než 100 lidí. Zároveň budou od středy zavřené všechny základní školy a střední školy, včetně škol vysokých. Zaměstnaní rodiče malých školáků mají mít podle ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha nárok na ošetřovné kvůli hlídání. Pokud potřebujete potvrzení k ošetřování díky zákazu vyučování, tak jej vystavuje školní zařízení , nikoliv dětští lékaři. Opatření o zákazu návštěv
na lůžkových odděleních nemocnic v kraji již dříve vydal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Zrušen je i veletrh cestovního ruchu Infotour, který se měl konat v Aldisu Hradec Králové
tento víkend. Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové je uzavřena od 16. 3. do odvolání. Knihovna Slavoj funguje bez omezení, zrušeno bylo pouze březnové Listování. Připraveny jsou ve
velkých městech prázdninové jízdní řády MHD - většinou platné od 15. či 16. března 2020. Linkové spoje zatím jezdí bez omezení. Správa KRNAP uzavřela infocentra, muzea a ekocentrum
veřejnosti do odvolání. Ubezpečte se u pořadatele, zde se daná kulturní, sportovní či jiná společenská akce koná, či nikoliv. Nám známý seznam akcí a institucí pro vybraná města v regionu
přidáváme níže: Dvůr Králové - odkládá se koncert Hany Holišové v Hankově domě , který měl zahájit festival Dny R. A: Dvorského. Nový termín bude včas oznámen. - čtvrteční koncert ve Starém
pivovaru se uskuteční - kino jede dál, avšak bude prodáno méně než 100 vstupenek na představení - přednáška Fedora Gála bude - neočekává se více než 100 lidí. Jen se přesouvá z gymnázia
na faru vedle gymnázia. - Pátý Náš Taneční Ples je odložen na zatím smluvené termíny 21. 3. 2020 nebo 28. 3. 2020 a nebo 11. 4. 2020 - upřesnění včas přijdou - bohužel se ruší společenský
večer krasobruslařů Bruslička v Hankově domě . Závod v sobotu se konat bude. - ačkoliv nebudou fungovat školy, jídelna ZŠ Schulzovy sady vaří pro cizí strávníky a zaměstnance, v ZŠ ve Strži je
zavřena (všem žákům budou obědy do odvolání mimořádného opatření automaticky odhlášeny školou) - zrušen je Junior film (přesunut na červen) Uzavřeny budou: základní školy, jejichž
zřizovatelem je město (ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 5. května) ZUŠ R. A. Dvorského. DDM Jednička, který ruší zájmové kroužky pro školáky a velké akce školy, jež zřizuje
Královéhradecký kraj: Střední škola informatiky a služeb včetně internátu, Gymnázium, Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem. SŠIS se pokusí zajistit výuku náhradním
způsobem. Výuka bude probíhat distanční formou, zadání se bude zasílat žákům do školních mailů. Týká se to především maturitních tříd a výuky profilových předmětů. Základní škola speciální a
praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí ve Dvoře Králové nad Labem. lůžková oddělení v městské nemocnici (pro návštěvy) pro návštěvy domovy pro seniory dle uvážení jednotlivých institucí
(např. Domov důchodců návštěvy zakázal) MC žirafa Zrušeny jsou: tréninky oddílů TJ sokol Dvůr Králové (do odvolání) včetně Angeles Dance Group (využívají prostory sokolovny) hokejové
zápasy HC Rodos (aktuální info od 12. března 2020) Den otevřených dveří na ZŠ Schulzovy sady (19. března 2020) Ze školky do školy (program ZŠ Schulzovy sady pro předškoláky - 12. března
2020) kulturní akce, které mělo ve spolupráci pořádat královédvorské Gymnázium ve svých prostorách (přednáška 11. 3. je PŘESUNUTA na sousední faru - viz výše) veřejné bruslení na stadionu
pod Hankovým domem veškeré koncerty ZUŠ - všechny akce organizované či spoluorganizované ZUŠ - koncerty, vernisáže, Den otevřených dveří atd. promítání filmů v kině Svět Otevřené
zůstávají: zápisy předškoláků do 1. tříd základních škol v regionu (1. a 2. dubna 2020) MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské zůstávají otevřeny Městské muzeum bude zatím pro veřejnost
otevřeno Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (zrušeno jen Listování) jídelna ZŠ Schvulzovy sady bude fungovat pro zaměstnance a cizí strávníky Město Hořice uzavírá prozatím
od středy 11.3. do neděle 15. 3. následující organizace: DDM, ZUŠ, Městská knihovna, Kino (ve spolupráci s provozovatelem), plavecký bazén , Městské muzeum a galerie, DK Koruna Školní
jídelna - výdej obědů a pokladní hodiny pro cizí strávníky je od 11,00 do 11,30 hodin. Po dobu mimořádného opatření se vaří pouze oběd č. 1. Základní a střední školy jsou uzavřeny z rozhodnutí
Vlády ČR do odvolání. Mateřské školy v souladu s většinou měst a MŠ prozatím neuzavíráme. Zda poslat dítě do mateřské školy zůstává na rozhodnutí rodičů. Skautský ples bude posunut
Jaroměř Na Náchodsku jsou nyní jarní prázdniny :-) takže školy se novým opatřením začnou řídit případně až od pondělí 16. března 2020. Na tento víkend máme naplánovaný Víkend plný pohádek
a kouzel. Akce proběhne, kapacitně bude přizpůsobena sobotní i nedělní pohádka, v pátek hrajeme v NaČernu, tam je kapacita 50míst a v sobotu dopo na kino víc jak 100 lidí nechodí, kdyby
náhodou, budeme připraveni. Příští týden 17.3. máme v plánu projekci filmu Poslední aristokratka, která bude též kapacitně omezena (běžně chodí kolem 50-80 návštěvníků, takže nevidíme důvod
akci rušit). Obávám se soboty 21.3., kdy se má uskutečnit abonentní představení Taneční hodiny. Budeme sledovat průběh situace a diváky včas informovat. Kdyby mělo dojít ke zrušení, budu s
divadlem řešit náhradní termín, určitě diváci o představení nepřijdou. Jen se nám vše komplikuje. Městské kulturní středisko Jaroměř - Monika Brychová Trutnov UFFO ruší veškeré pořady
(koncerty, divadelní představení atd.). Výjimkou je dnešní cestopisný pořad Slávka Krále „STOPEM SE PSEM V ASII“, na který bude k dispozici max. 80 vstupenek. Jelikož rozhodnutí zatím platí
na dobu neurčitou, vstupenky na zakoupené pořady pořádané UFFEM zůstávají zatím v platnosti. Na akce, jež budou muset být z tohoto důvodu zrušeny, bude naší prioritní snahou nalézt náhradní
termín. Pokud tento náhradní termí n nebude komukoli z držitelů vstupenek vyhovovat, vstupné samozřejmě vrátíme. Jestliže máte zakoupeny vstupenky na filmová představení do kina Vesmír ,
které bude rovněž uzavřeno , můžete je vrátit pouze v Inforecepci UFFO. Koncerty v rámci festivalu Jazzinec (12. 3. a 19. 3. v Koncertní síni B. Martinů) se dle vyjádření pořadatele festivalu
Tomáše Katschnera uskuteční. Nová Paka - ruší se divadlo pro školy a představení Haliny Pavlovské - kino Nová Paka je přes zimu uzavřeno Památky v regionu - Národní památkový ústav
odkládá zahájení sezóny v památkových objektech na neurčito. Víte o dalších akcích, kterých se to týká? Dejte nám vědět do komentářů, na telefon 732 521 835, nebo na e-mail Záznam tiskové
konference vlády nejdete na Novinkách zde

SEKCE: Kraje, Města a obce

38. V podobných situacích je poslání Charit a dalších…   
seznam | nahoru

39. Vláda zakázala veškeré akce nad 100 lidí a uzavřela základní, střední i vysoké
školy. Jak se opatření dotkne regionu?  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)

DUPLICITNÍ S: Vláda zakázala veškeré akce nad 100 lidí a uzavřela základní střední i vysoké školy. Jak se opatření dotkne regionu? ( Kralovedvorsko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve
evangelické); Vláda zakázala veškeré akce nad 100 lidí a uzavřela základní střední i vysoké školy! Článek průběžně aktualizujeme! ( Kralovedvorsko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve
evangelické);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (10:36:37) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Kralovedvorsko.cz - Články Redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dne 12. března 2020 ve 14 hod. byl vyhlášen na území ČR nouzový stav kvůli šíření koronaviru.

Vyhlášení nouzového stavu Dne 12. března 2020 ve 14 hod. byl vyhlášen na území ČR nouzový stav kvůli šíření koronaviru. Za kazují se od pátku 13. března 2020 divadelní, hudební, filmová a
další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zakázal se vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno, a to od pátku 13. března 2020. Platí
do odvolání. Otevřené zůstávají obchody a restaurace. Zákaz se nevztahuje: na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona na výkon práce Omezil se také vstup do České republiky pro cizince a zakázalo českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.
Všem dopravcům v mezinárodní dopravě byla zakázána přeprava osob po silnici, železnici i na vodě přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se
naopak umožňuje opustit Českou republiku. Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech
mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě. Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná
letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR). Informace platné do 12. března 2020 Základní a střední školy se uzavřou od 11. března 2020, akce nad 100 lidí
se ruší od 10. března 18 hod. Školky zůstávají dle prohlášení vlády v provozu. Zde v článku budeme postupně doplňovat, jak se dané opatření týká přesně našeho regionu. Vše platí do odvolání.
Od 10. března 2020 od 18:00 se vládním nařízením zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé, které navštíví více než
100 lidí. Zároveň budou od středy zavřené všechny základní školy a střední školy, včetně škol vysokých. Zaměstnaní rodiče malých školáků mají mít podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
nárok na ošetřovné kvůli hlídání. Pokud potřebujete potvrzení k ošetřování díky zákazu vyučování, tak jej vystavuje školní zařízení , nikoliv dětští lékaři. Opatření o zákazu návštěv na lůžkových
odděleních nemocnic v kraji již dříve vydal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Zrušen je i veletrh cestovního ruchu Infotour, který se měl konat v Aldisu Hradec Králové tento víkend.
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové je uzavřena od 16. 3. do odvolání. Knihovna Slavoj funguje bez omezení, zrušeno bylo pouze březnové Listování. Připraveny jsou ve velkých městech
prázdninové jízdní řády MHD - většinou platné od 15. či 16. března 2020. Linkové spoje zatím jezdí bez omezení. Správa KRNAP uzavřela infocentra, muzea a ekocentrum veřejnosti do odvolání.
Ubezpečte se u pořadatele, zde se daná kulturní, sportovní či jiná společenská akce koná, či nikoliv. Nám známý seznam akcí a institucí pro vybraná města v regionu přidáváme níže: Druhá liga
ledního hokeje je ukončena!! Hrát se bude pouze kvalifikace o Chance ligu, která začne v neděli. Do kvalifikace nastoupí HC Stadion Vrchlabí, SC Kolín a DRACI PARS Šumperk. Krajský hokej by
měl pokračovat finálovými zápasy mezi Náchodem a Novým Bydžovem zítra, v neděli a ve středu - ale bez diváků. Dvůr Králové - odkládá se koncert Hany Holišové v Hankově domě , který měl
zahájit festival Dny R. A: Dvorského. Nový termín bude včas oznámen. - čtvrteční koncert ve Starém pivovaru se uskuteční - kino jede dál, avšak bude prodáno méně než 100 vstupenek na
představení - přednáška Fedora Gála bude - neočekává se více než 100 lidí. Jen se přesouvá z gymnázia na faru vedle gymnázia. - Pátý Náš Taneční Ples je odložen na zatím smluvené termíny
21. 3. 2020 nebo 28. 3. 2020 a nebo 11. 4. 2020 - upřesnění včas přijdou - bohužel se ruší společenský večer krasobruslařů Bruslička v Hankově domě . Závod v sobotu se konat bude . NEBUDE
- ačkoliv nebudou fungovat školy, jídelna ZŠ Schulzovy sady vaří pro cizí strávníky a zaměstnance, v ZŠ ve Strži je zavřena (všem žákům budou obědy do odvolání mimořádného opatření
automaticky odhlášeny školou) - zrušen je Junior film (přesunut na červen) Uzavřeny jsou: zimní stadion Dvůr Králové (od 13. března) základní školy , jejichž zřizovatelem je město (ZŠ Schulzovy
sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 5. května) ZUŠ R. A. Dvorského. DDM Jednička , který ruší zájmové kroužky pro školáky a velké akce školy, jež zřizuje Královéhradecký kraj: Střední škola
informatiky a služeb včetně internátu, Gymnázium, Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem. SŠIS se pokusí zajistit výuku náhradním způsobem. Výuka bude probíhat distanční
formou, zadání se bude zasílat žákům do školních mailů. Týká se to především maturitních tříd a výuky profilových předmětů. Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí ve
Dvoře Králové nad Labem. lůžková oddělení v městské nemocnici (pro návštěvy) pro návštěvy domovy pro seniory dle uvážení jednotlivých institucí (např. Domov důchodců návštěvy zakázal) MC
Žirafa Zrušeny jsou: tréninky oddílů TJ sokol Dvůr Králové (do odvolání) včetně Angeles Dance Group (využívají prostory sokolovny) hokejové zápasy HC Rodos (aktuální info od 12. března 2020)
Den otevřených dveří na ZŠ Schulzovy sady (19. března 2020) Ze školky do školy (program ZŠ Schulzovy sady pro předškoláky - 12. března 2020) kulturní akce, které mělo ve spolupráci pořádat
královédvorské Gymnázium ve svých prostorách (přednáška 11. 3. je PŘESUNUTA na sousední faru - viz výše) veřejné bruslení na stadionu pod Hankovým domem veškeré koncerty ZUŠ -
všechny akce organizované či spoluorganizované ZUŠ - koncerty, vernisáže, Den otevřených dveří atd. promítání filmů v kině Svět Otevřené zůstávají: zápisy předškoláků do 1. tříd základních škol
v regionu (1. a 2. dubna 2020) MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské Městské muzeum bude zatím pro veřejnost otevřeno Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (zrušeno jen
Listování) jídelna ZŠ Schvulzovy sady (funguje pro zaměstnance a cizí strávníky) Město Hořice uzavírá prozatím od středy 11.3. do neděle 15. 3. následující organizace: DDM, ZUŠ, Městská
knihovna, Kino (ve spolupráci s provozovatelem), plavecký bazén , Městské muzeum a galerie, DK Koruna Školní jídelna - výdej obědů a pokladní hodiny pro cizí strávníky je od 11,00 do 11,30
hodin. Po dobu mimořádného opatření se vaří pouze oběd č. 1. Základní a střední školy jsou uzavřeny z rozhodnutí Vlády ČR do odvolání. Mateřské školy v souladu s většinou měst a MŠ prozatím
neuzavíráme. Zda poslat dítě do mateřské školy zůstává na rozhodnutí rodičů. Skautský ples bude posunut Jaroměř Na Náchodsku jsou nyní jarní prázdniny :-) takže školy se novým opatřením
začnou řídit případně až od pondělí 16. března 2020. Na tento víkend máme naplánovaný Víkend plný pohádek a kouzel. Akce proběhne, kapacitně bude přizpůsobena sobotní i nedělní pohádka, v
pátek hrajeme v NaČernu, tam je kapacita 50míst a v sobotu dopo na kino víc jak 100 lidí nechodí, kdyby náhodou, budeme připraveni. Příští týden 17.3. máme v plánu projekci filmu Poslední
aristokratka, která bude též kapacitně omezena (běžně chodí kolem 50-80 návštěvníků, takže nevidíme důvod akci rušit). Obávám se soboty 21.3., kdy se má uskutečnit abonentní představení
Taneční hodiny. Budeme sledovat průběh situace a diváky včas informovat. Kdyby mělo dojít ke zrušení, budu s divadlem řešit náhradní termín, určitě diváci o představení nepřijdou. Jen se nám
vše komplikuje. Městské kulturní středisko Jaroměř - Monika Brychová Trutnov UFFO ruší veškeré pořady (koncerty, divadelní představení atd.). Výjimkou je dnešní cestopisný pořad Slávka Krále
„STOPEM SE PSEM V ASII“, na který bude k dispozici max. 80 vstupenek. Jelikož rozhodnutí zatím platí na dobu neurčitou, vstupenky na zakoupené pořady pořádané UFFEM zůstávají zatím v
platnosti. Na akce, jež budou muset být z tohoto důvodu zrušeny, bude naší prioritní snahou nalézt náhradní termín. Pokud tento náhradní termí n nebude komukoli z držitelů vstupenek vyhovovat,
vstupné samozřejmě vrátíme. Jestliže máte zakoupeny vstupenky na filmová představení do kina Vesmír , které bude rovněž uzavřeno , můžete je vrátit pouze v Inforecepci UFFO. Koncerty v
rámci festivalu Jazzinec (12. 3. a 19. 3. v Koncertní síni B. Martinů) se dle vyjádření pořadatele festivalu Tomáše Katschnera uskuteční. Nová Paka - ruší se divadlo pro školy a představení Haliny
Pavlovské - kino Nová Paka je přes zimu uzavřeno Památky v regionu - Národní památkový ústav odkládá zahájení sezóny v památkových objektech na neurčito. Víte o dalších akcích, kterých se
to týká? Dejte nám vědět do komentářů, na telefon 732 521 835, nebo na e-mail Záznam tiskové konference vlády nejdete na Novinkách zde
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Dnes proběhlo jednání zastupitelstva města. Řešila se řada běžných záležitost města o kterých se zmíníme později. Dnes jsme se zeptali, jaká opatření přijalo město Dvůr Králové nad Labem v
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Odpovídá starosta města Jan Jarolím a tisková mluvčí Miroslava Kameníková.

Kontakty zmiňované na konci prohlášení sem doplníme postupně. Kontakty zmiňované na konci reportáže Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) : 499 318 293 - Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, 499 318 238, 603 325 068 - Mgr. Dagmar Motalová vedoucí sociálního oddělení 499 318 281, 734 763 090 - Iva Jarolímková terénní sociální
pracovnice, zvláštní příjemce důchodu, žádosti do domu s peč. službou 731 630 416 - Bc. Marcela Šafaříková sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice 499 318 279, 737 079 690 Bc. -
Jolana Schőnigerová terénní sociální pracovnice (kontakt od 17.03.2020) V případě psychologické podpory můžete kontaktovat psycholožku MěÚ Mgr. Květoslavu Mládkovou 739 343 792. Vláda
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 od 14:00 hodin nouzový stav , a to s platností 30 dní na
území celého státu. Mimo jiné zakázala cizincům ze třinácti rizikových zemí vstup do ČR a českým občanům do nich cestovat. Od 13. března od 6:00 hod. dále zakázala hudební, filmová, divadelní
a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zakázána
je přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době od 20:00 do 6:00 hod., uzavřou se také posilovny, wellness centra, solária, koupaliště a další sportoviště. Uzavření škol nadále
trvá. V článku naleznete informace k situaci ve Dvoře Králové nad Labem. Situace ve Dvoře Králové nad Labem Uzavřeny jsou: základní školy, jejichž zřizovatelem je město, tedy ZŠ Schulzovy
sady (školní jídelna bude fungovat pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, obědy všem žákům budou automaticky odhlášeny, zároveň se ruší všechny plánované školní akce), ZŠ Podharť, ZŠ
Strž (školní jídelna bude fungovat pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, všem žákům budou obědy do odvolání mimořádného opatření automaticky odhlášeny školou), ZŠ 5. května ZUŠ R. A.
Dvorského školy, jež zřizuje Královéhradecký kraj: Střední škola informatiky a služeb včetně internátu, Gymnázium (to ruší všechny akce, které mělo ve spolupráci pořádat), Základní škola a
Praktická škola Dvůr Králové nad Labem odloučené pracoviště Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí ve Dvoře Králové nad Labem pro veřejnost od 12. března DDM
Jednička , velké akce, např. Juniorfilm, se budou konat v náhradním termínu pro veřejnost od 12. března Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem pro veřejnost od 12. března
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem pro veřejnost Kino Svět (zakoupené vstupenky je možné vrátit, pokladna kina bude k tomuto účelu otevřena v neděli 15. března 2020 od 18 do 19
hodin). Hankův dům zrušil veškeré akce naplánované v době trvání nouzového stavu (festival Dny R. A. Dvorského - některé z akcí budou přesunuty na pozdější termín, např. hlavní festivalový
večer, či První Královédvorská tančírna, dále jsou zrušena představení pro děti i pro školy, burza šatů do tanečních, představení Haliny Pawlowské) od 13. března je uzavřen zimní stadion pod
Hankovým domem - předčasně byla ukončena hokejová sezona, zrušeno veřejné bruslení od pátku 13. března budou uzavřena veřejná WC v Revoluční ulici i u Šindelářské věže. Případné
podrobnosti a další informace naleznou občané na stránkách jednotlivých škol a organizací. Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v
tomto případě vydá pouze škola , nikoli lékař. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení . Příslušný formulář je k dispozici na okresních správách
sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu České správy sociálního zabezpečení . Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě. Zatím zůstávají otevřeny mateřské
školy: MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo
soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Žádáme občany, aby si v případě, že se chystají navštívit kulturní, sportovní či jinou společenskou
akci, u organizátorů ověřili, zda se akce koná, či nikoliv. Nadále také platí plošný zákaz návštěv na všech lůžkových oddělení krajských nemocnic včetně Městské nemocnice Dvůr Králové nad
Labem. Nemocnice kvůli koronaviru zřídila pro pacienty regionu informační linku, kde poskytuje základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní číslo 499 300 615 je
dostupné 24 hodin. Nouzový stav Patří mezi 4 krizové stavy - stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav. Vyhlašuje se v případě živelních pohrom, ekologických nebo
průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vyhlašuje se na základě
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Vyhlašuje ho vláda ČR svým usnesením, o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která
může vyhlášení zrušit. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon.
Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. V případě
vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody ( viz zákon 240/2000 Sb.,
krizový zákon ). Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu
omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí
opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS. Miroslava Kameníková Zdroj informací o nouzovém
stavu: Ministerstvo vnitra

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.03.2020 (16:48:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jana Fričová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Jablonci nad Nisou zasedl v pátek 13. března krizový štáb města. Jeho úkolem bylo zmapovat činnost a připravenost klíčových organizací ve městě na nouzové situace
související s Covidem-19.

- pokud jste přijeli z patnácti rizikových zemí https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/ - zůstaňte doma v povinné karanténě. I když nepociťujete příznaky,
telefonicky se spojte se svým praktickým lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí a konzultujte další opatření, pozorujte se
- v žádném případě nechoďte k lékaři, na pohotovost nebo do nemocnice
- důležitá je hygiena, zodpovědnost ke svému zdraví i ke svému okolí
- hlavní příznaky Covid-19 - dušnost, horečka nad 38 stupňů, bolest kloubů
- pokud žijete s osobou, která je v karanténě, měli byste ji zcela izolovat do samostatné místnosti a měla by mít k dispozici vlastní ručníky, ideálně i vlastní sociální zařízení, pokud je to možné 
- obchody jsou dostatečně zásobené, není důvod k panice a vytváření velkých zásob

Nemocnice Jablonec
- zachovává běžný provoz, zavřená je pro návštěvy
- od úterý 17. března bude pro matky-zaměstnankyně nemocnice pracovat dětská skupina
- materiálově je nemocnice vybavená na několik měsíců běžného provozu

Jablonecká záchranná služba
- připravené jsou dva speciální týmy, které na základě rozhodnutí hygienické stanice vyjíždí do domácností zajistit odběry

Centrum sociálních služeb a Diakonie ČCE
- zajistí služby, které mají se svými klienty zasmluvněné
- osamělým klientům je připravený některé služby zajistit ČČK (nákupy, léky)

Magistrát města Jablonec nad Nisou
- redukce úředních dnů z pěti na dva - pondělí a pátek od 8 do 17 hodin s hodinovou polední pauzou
- v budově v ulici Komenského 8 se bude regulovat počet klientů na malé skupiny zhruba po pěti osobách, aby nedocházelo ke kumulaci klientů
- od pondělí 16. března jsou zavřené mateřské, základní, střední školy a učiliště, DDM Vikýř a základní umělecká škola

Městská hromadná doprava
- od pondělí 16. března bude jezdit nadále v prázdninovém režimu
- řidiči mají dezinfekční prostředky, kterými na konečné stanici dezinfikují vnitřní prostory vozu

42. Město Jablonec a další organizace jsou připravené na krizové situace   
seznam | nahoru

31/32

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIwMjM2NzEsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIwMjM2NzEsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIwMjM2NzEsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22023671
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22023671
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasejablonecko.cz%2Fjablonecko-aktualne%2Fmesto-jablonec-a-dalsi-organizace-jsou-pripravene-na-krizove-situace%3FaktualitaId%3D64022


Sdílet s přáteli na facebooku

Nabídka zboží i otevírací doba obchodů se v Jablonci nemění
Po vyhlášení nouzového stavu jednal na kraji krizový štáb
Vláda vyhlásila stav nouze: Nesmí se cestovat, zákaz akcí nad 30 osob
Jablonec ruší akce a uzavírá městské organizace. Od pondělí i školky
Program kin v Jablonci nad Nisou od 5. března do 18. března
V Libereckém kraji je první potvrzený případ nákazy koronavirem
Opatření kvůli epidemii: Primátor Jablonce svolává ředitele organizací
Oběžné české mince jsou antibakteriální. Viry ani bakterie nemají šanci
V Jablonci po mimořádných opatřeních zasedla bezpečnostní rada města
Kvůli výskytu koronaviru zaujímá mimořádná opatření i Liberecký kraj
Kvůli koronaviru se v Česku ruší akce nad 100 osob a zavírají školy
Při podezření na koronavirus zajedou zdravotníci i k lidem domů
V Jablonci zasedla bezpečnostní rada, v kraji je už devět lidí v karanténě

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.03.2020 (07:11:02) Internet A.N.O. Parlamentnilisty.cz - Aréna sla

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nový ombudsman Křeček se postaral o vlnu nevole mezi zástupci a přáteli romské organizace ARA ART. Na sociální síti olajkoval výrok: „Jedno odmítnutí cigána rasismus
nedělá.“ Na aktivitu veřejného ochránce práv upozornil Matěj Hollan, předseda Asociace nestátních organizací. „Křeček se směrem k Romům profiluje zcela jasně a bez
skrupulí,“ zní jasně z romské organizace.

„Děkujeme Matěji Hollanovi za monitoring nově zvoleného ombudsmana. Křeček se směrem k Romům profiluje zcela jasně a bez skrupulí,“ píše na úvod David Tišer z romské společnosti ARA
ART, z. s., a odkazuje k olajkovanému příspěvku na sociální síti.

Někdejší slavný brněnský radní pro dopravu Matěj Hollan totiž začal po výbuchu v komunálních volbách 2018 působit jako předseda Asociace nestátních organizací, ale při manažerské práci
si najde čas i na „monitoring“ internetových aktivit veřejného ochránce práv.

„Pane Křečku, diskriminaci vůbec nerozumíte a musíte se více dovzdělat. Už pro vás chystáme klec, kterou v rámci oslav Mezinárodního dne Romů naplníme vzkazy od občanů České republiky a
dovezeme vám ji. Budete si tak moci přečíst, co od vás jako od veřejného ochránce očekáváme. Budete možná překvapený, ale podporu takovýchto výroků určitě ne,“ píše tým romské organizace
a vyzývá fanoušky organizace k podpoře stavby klece. A to nejen na její stavbu, ale i na konání i celého Mezinárodního dne Romů. „Postavme společně klec pro Křečka,“ vyjímá se na návrhu.
Klec by měla být naplněna odpověďmi na otázky, co lidé od svého ombudsmana očekávají.

„Klec pro Křečka, kterou s vaším přispěním během Mezinárodního dne Romů naplníme a následně panu Stanislavu Křečkovi velkoryse darujeme, bude zcela nepřehlédnutelnou připomínkou práv,
za něž jako Romové po léta bojujeme,“ píše se u popisu projektu s tím, že se bude jednat o romskou investici do vzdělání novopečeného ombudsmana.

Zástupci romské organizace tak v tomto kontextu zvou na Mezinárodní den Romů, který bude probíhat 8. dubna v divadle Archa.

ARA ART je romská organizace, která se take věnuje „artivismu“ – spojuje umění s aktivismem. Chce lidem přiblížit témata, která rezonují ve společnosti nebo v romské komunitě, prostřednictvím
umění.

SEKCE: Ekonomika a Finance POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), nestátních (2x), organizací (2x)
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43. Křečka zavřít do klece, plánují odpůrci ombudsmana. A Matěj Hollan jej začal
důsledně sledovat  seznam | nahoru
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