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Dnes je pondělí 30. března 2020, svátek slaví Arnošt

Report: 23.03.2020 07:59:51 - 30.03.2020 07:59:50

Články v reportu: 133    Duplicitní (Odstraněné): 250
[ Celkový počet článků: 383 ]

Sociální služby (133)
Charita Česká republika (3) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (26) , Konfederace sociálních služeb (1) , A.N.O. (3), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (97) , Česká rada sociálních
služeb (3)

 Supertéma: Sociální služby (133)
 Téma: Charita Česká republika (3)

1. V nelehkých dnech nezahálí ani česká Charita  Dobryzpravy.cz - Články

2. �V situaci, kdy svět bojuje s pandemií koronaviru…  Facebook - Příspěvky

3. � Dobrá zpráva �V Charitě v Rožnově pod…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (26)
4. V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky  Nasepojizeri.cz - Články

5. V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob  Nasejablonecko.cz - Články

6. Turnov má potvrzený třetí a čtvrtý případ koronaviru  Nasepojizeri.cz - Články

7. Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům  Nasepojizeri.cz - Články

8. Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených  Nasepojizeri.cz - Články

9. Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji je 16 nakažených koronavirem  Nasepojizeri.cz - Články

10. Mnoho světů v Jilemnici nikdy nezahálí Nasepojizeri.cz - Články

11. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí  Nasejablonecko.cz - Články

12. Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení  Nasepojizeri.cz - Články

13. Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212  Nasepojizeri.cz - Články

14. Další změna pro seniory: Velké obchody jim vyhradí čas od 8 do 10, malé nemusí  Zpravy.aktualne.cz - Ekonomika

15. TZ SOCR ČR: Změna nákupní doby pro seniory bude znamenat ohrožení pro nejzranitelnější skupinu obyvatel  Socr.cz (Svaz obchodu a cestovniho ruchu) - Články

16. Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub  Nasepojizeri.cz - Články

17. Nemocnice, záchranka a zařízení lůžkové péče obdržely další respirátory a roušky  Kr-zlinsky.cz - Články

18. Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty  Nasejablonecko.cz - Články

19. Z Rolničky a jejích poboček se stala manufaktura na roušky  Denik.cz - Táborský deník

20. Podněty pro učitele a školy v nouzovém stavu s ohledem na sociálně znevýhodněné děti  Clovekvtisni.cz - Články

21. Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky  Nasejablonecko.cz - Články

22. Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme  Nasejablonecko.cz - Články

23. Češi se opět baví. Parodují už i zmatky okolo otevírací doby pro seniory  Denik.cz - Česko

24. Turnov spouští Mobilní rozhlas. Získáte krizové zprávy do mobilu  Nasepojizeri.cz - Články
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25. Kontakty na krizové linky  Policie.cz - Články

26. Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily  Nasepojizeri.cz - Články

27. ���� Zaměstnanci městské policie ušili víc než…  Facebook - Příspěvky

28. Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů  Nasejablonecko.cz - Články

29. V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek  Nasejablonecko.cz - Články

 Téma: Konfederace sociálních služeb (1)
30. Smějte se vtipům, chvalte se  MAFRA, a.s. - Lidové noviny

 Téma: A.N.O. (3)
31. „To, co se děje v domovech důchodců, bylo nevyhnutelné. Jen jsme čekali, kdy tahle časovaná bomba…  Twitter.com - Příspěvky

32. Senioři s příznaky musí z nařízení vlády zůstat v pečovatelských domovech. Je to hazard se životy, zní z kraje i od sociálních služeb  Brněnská drbna - Zprávy

33. Teď je potřeba zabojovat jak ještě nikdy. Pokud… Facebook - Příspěvky

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (97)
34. Na večerní skluzavce� díků se zapomnělo na…  Facebook - Příspěvky

35. Dobrovolníci Adry pomohli již stovce osamělých seniorů  Denik.cz - Moravskoslezský deník

36. Pravidla pro domovy seniorů se zpřísnila, ochranné pomůcky chybí Ceskenoviny.cz - Články

37. Vyčlenění 1/10 kapacity domovů pro seniory pacientům s koronavirem  ČRo - Plus - Zprávy v 18:00

38. Zprávy ve 23 (automat)  ČT24 - Zprávy ve 23 (automat)

39. Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl na 2279, návrat k normálu je zatím podle Babiše nejasný  ČT24 web - Domácí

40. Kraje chtějí s vládou řešit distribuci ochranných prostředků. Babiš požadavku nerozumí  Lidovky.cz - Články

41. Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Respirátory nejvyšší třídy nemá 90 procent zařízení  IRozhlas.cz - Zprávy z domova

42. Každé ráno hned po probuzení přemýšlím, jak můžu…  Facebook - Příspěvky

43. Ochranných pomůcek je málo, kraje chtějí centralizovat distribuci pod vnitro  Idnes.cz - Články

44. Domovy pro seniory nejsou na péči o nakažené připravené, virus se může dál šířit  Novinky.cz - Zahraniční

45. Nařízení o izolaci některé domovy seniorů nemohou splnit. Virus je v šesti zařízeních  Zpravy.aktualne.cz - Domácí

46. Nákaza je v šesti domovech seniorů, ochranné pomůcky sociální služby nedostaly  Novinky.cz - Zahraniční

47. Penzisté s koronavirem zůstanou v Česku v domovech pro seniory. Jinde není místo  Blesk.cz - Články

48. Zprávy (automat)  ČRo - Plus - Zprávy (automat)

49. „Stát na nás zapomněl.“ Nedostatek ochranných pomůcek v domovech seniorů si vybírá daň  SeznamZpravy.cz - Články

50. V domově důchodců na Vysočině se koronavirem nakazilo deset seniorů  Idnes.cz - Články

51. Otevřený dopis viceprezidentky APSS ČR resortům práce a zdravotnictví  ČRo - Plus - Zprávy v 12:00

52. Zprávy ve 12 (automat)  ČT24 - Zprávy ve 12 (automat)

53. V domově důchodců na Vysočině se koronavirem nakazilo deset seniorů  24zpravy.com - Články

54. Vůbec to nezvládají, pustila se Maláčová do Vojtěchova úřadu kvůli seniorům  SeznamZpravy.cz - Články

55. Přísnější pravidla pro seniory  MAFRA, a.s. - Lidové noviny

56. Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem  Denik.cz - Kladenský deník

57. Domovy pro seniory musí přitvrdit BORGIS a.s. - Právo

58. Nová nařízení ministerstva zdravotnictví týkající…  Facebook - Příspěvky

59. Ředitelka domova seniorů píše ministrům: Nedělejte z nás blbečky Forum24.cz - Články

60. Drsný dopis Vojtěchovi a Maláčové: Budete mít seniory na svědomí!  TN.nova.cz - Články

61. „Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce  Parlamentnilisty.cz - Aréna

62. Lidé čekají na výsledky testů na koronavirus i několik dní. ‚Systém bude elektronický,‘ slibuje Prymula  IRozhlas.cz - Zprávy z domova

63. Zprávy (automat)  ČRo - České Budějovice - Zprávy (automat)

64. Ing. Daniela Lusková, MPA ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové Viceprezident Asociace…  Twitter.com - Příspěvky

65. Zprávy (automat)  ČRo - Ostrava - Zprávy (automat)

66. Nedělejte z nás blbečky. Vojtěch schytává kritiku od domovů pro seniory  SeznamZpravy.cz - Články

67. Geriatrička k nákaze v domovech pro seniory: Mají chronická onemocnění, příznaky se nemusí projevit  IRozhlas.cz - Zprávy z domova

68. Koronavirus zasáhl už i domovy seniorů. Stát na nás zapomněl, říká personál  SeznamZpravy.cz - Články

69. Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)  ČRo - Plus - Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)

70. Domovy důchodců i léčebny dlouhodobě nemocných jsou bez respirátorů  Idnes.cz - Články

71. Preventivní opatření v pobytových službách sociální péče Praha 11 - Články
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72. Vážení přátelé,děkujeme Vám!!! Facebook - Příspěvky

73. VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat)

74. Daniela Lusková: Na svých slovech bych nic neměnila  Zdravezpravy.cz - Články

75. Společnost Podané ruce, o.ps. a Asociace…  Facebook - Příspěvky

76. Muselo se to stát. Domovy seniorů jsou časovaná bomba  Respekt.cz - Články

77. Lidé v domovech seniorů nebyli chráněni, ministerstvo situaci nezvládlo, tvrdí šéfka odborů  ČT24 web - Domácí

78. Online glosář Reflexu o koronaviru: Virus má v Česku 16 obětí, celosvětově je nakaženo přes 700 tisíc lidí  Reflex.cz - Online přenos

79. Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ministru Vojtěchovi ředitelka domova pro seniory  Expres.cz - Články

80. Nákaza COVID-19 je potvrzena v sedmi zařízeních  Prima - Zprávy FTV Prima

81. Těžkosti při péči o rizikovou skupinu  ČT1 - Události

82. Nákaza v domovech seniorů. Zaspali kraje i zřizovatelé  BORGIS a.s. - Právo

83. Vojtěch: Ať řeknou kraje o distribuci pravdu  BORGIS a.s. - Právo

84. Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa  Kurzy.cz - Články

85. Domovy pro seniory budou přijímat jen klienty s negativními testy na vir  Idnes.cz - Články

86. Události v kultuře (automat)  ČT art - Události v kultuře (automat)

87. Vojtěch a Maláčová to tvrdě schytali kvůli seniorům. Domovy důchodců čeká změna  Blesk.cz - Články

88. Domovy důchodců nesmějí příjmat lidi bez negativního testu, nařídil Vojtěch  Novinky.cz - Domácí

89. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country  Blesk.cz - Články

90. Domovy seniorů smějí vzít jen klienty s negativním testem na koronavirus. I tak je ale čeká 14denní karanténa  Lidovky.cz - Články

91. Co ze sebe bohužel voliči udělali sami Blisty.cz - Články

92. Vláda zřejmě prodlouží omezení volného pohybu. Zemřela nakažená zdravotní sestra  ČT24 web - Domácí

93. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila  Blesk.cz - Články

94. Nabídku města a ADRY využily první desítky zájemců  Ostrava.cz - Články

95. Obavy v domovech pro seniory: modlíme se, abychom přežili další den  Idnes.cz - Články

96. Město Ostrava spolu s Dobrovolnickým centrem ADRA pomáhají osamělým seniorům  Novinky.cz - Vaše zprávy

97. Společnost Podané ruce, o. p. s., v partnerství s…  Facebook - Příspěvky

98. Vážení přátelé,Společnost Anděl Strážný… Facebook - Příspěvky

99. Stát dodá 200.000 respirátorů domovům pro seniory  Radio.cz - Zprávy

100. Zprávy(automat) ČT24 - Zprávy(automat)

101. Stát dodá 200 000 respirátorů domovům pro seniory, napsal ministr Vojtěch  Lidovky.cz - Články

102. Ostravský písničkář René Matlášek napsal a… Facebook - Příspěvky

103. Denní souhrn zpráv Radio.cz - Bulletin

104. Události (automat) ČT1 - Události (automat)

105. V domově seniorů na Vysočině se nakazilo celkem 26 lidí, většinou klientů  Idnes.cz - Články

106. Karanténní opatření? LDN nemá kapacity  MAFRA, a.s. - MF DNES

107. Otázky Václava Moravce 2. část (automat) ČT24 - Otázky Václava Moravce 2. část (automat)

108. Litovel a okolí se otevře světu, hygiena oznámila konec izolace. Počet mrtvých ale v Česku nadále roste  Lidovky.cz - Články

109. Šíření covidu-19 v domovech pro seniory ČT1 - Události

110. Obce Isusice.cz - Články

111. Nedostatek ochranných pomůcek. Nejlépe je na tom Bulovka, Motol a IKEM  Idnes.cz - Články

112. Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb,…  Facebook - Příspěvky

113. Poslední zprávy naznačují, že klienti sociálních… Facebook - Příspěvky

114. Virus je tu do deseti dnů, pomozte nám  MAFRA, a.s. - MF DNES

115. Budete mít seniory na svědomí, vzkázala Vojtěchovi a Maláčové ředitelka jednoho z domovů  Novinky.cz - Zahraniční

116. Konec společného sledování televize. Senioři v domovech důchodců pociťují změnu zaběhnutého režimu Lidovky.cz - Články

117. Letadla z Číny přivezla do Česka další zdravotnický materiál včetně čtyř milionů rukavic  Lidovky.cz - Články

118. Hyde Park Civilizace (automat)  ČT24 - Hyde Park Civilizace (automat)

119. Covid-19 v Česku: Domovy pro seniory časovanou bombou? TV Nova - Televizní noviny

120. Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ministerstvu ředitelka domova pro seniory v Hradci Králové  Lidovky.cz - Články

121. Armáda nepomůže se situací v domově důchodců. Během dne umřeli další tři lidé. Dohromady již 16  Lidovky.cz - Články
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122. Přejte jim smrt... Důchodci v centru koronaviru. Ne*ere vás to? Pár facek,“ padlo. Je pěkně dusno  Parlamentnilisty.cz - Aréna

123. V Česku může vzniknout milion nanofiltrů do roušek denně. Vědci z Liberce vyzývají firmy k výrobě  ČT24 web - Domácí

124. Neděle 29. března: Co by vám nemělo uniknout  I60.cz - Články

125. Nemoc Covid-19 tvrdě zasáhla první domovy pro seniory Více: Ochrana zdravotníků je nedostatečná, tvrdí odbory  Zdravezpravy.cz - Články

126. Domovy seniorů bojují těžce s nákazou MAFRA, a.s. - Lidové noviny

127. Vojtěch chce v domovech důchodců vytvořit izolace Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

128. Domovy pro seniory zpřísní pravidla MAFRA, a.s. - MF DNES

129. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku  Blesk.cz - Články

130. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2817 nakažených v Česku. Začíná test chytré karantény  Blesk.cz - Články

 Téma: Česká rada sociálních služeb (3)
131. Primátor Plzně zjišťoval situaci v dalších sociálních zařízeních  Plzen.eu - Články

132. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA MAFRA, a.s. - MF DNES příloha

133. Ochranných pomůcek pro pobytové i terénní pečovatelské služby je stále nedostatek  Plzenskadrbna.cz - Články

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (10:07:06) Internet Charita Česká republika Dobryzpravy.cz - Články Martin Šenovský

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Po celé republice se v posledních dnech objevilo spoustu dobrovolníků, kteří se rozhodli svými činy pomoci těm potřebným. Mnozí šijí roušky, další pomáhají seniorům nebo
jinak ohroženým osobám. V situaci, kdy svět bojuje s pandemií koronaviru nezahálí ani česká Charita, organizace, která již desítky let poskytuje pomoc lidem v tísni.

Když vláda zveřejnila první opatření související s vyhlášením nouzového stavu v České republice, zasáhlo to i Charitu. Musela například uzavřít denní stacionáře. Do těchto center pravidelně
dochází osoby, které se o sebe nedokáží plně postarat a s pomocí sociálních pracovníků lépe zvládají stravování nebo základní denní potřeby. Organizace kvůli pandemii koronaviru pozastavila i
provoz takzvaných AC dílen, prostřednictvím kterých se mohou zdravotně postižení lépe adaptovat běžnému životu.

Omezení provozu některých center zkomplikovalo život těm, kteří je pravidelně využívají. Minimalizace osobního kontaktu je však jedním z nejdůležitějších opatření proti onemocnění COVID-19.
Charita se proto rozhodla zveřejnit telefonní čísla infolinek, díky kterým mohou osoby v nouzi najít řešení problémů, ať už se jedná o hrozící dluhy nebo péči o blízké. Kvůli tomu, že občané nyní
musí trávit většinu času ve svých domovech, může také řada z nich propadat psychickým těžkostem. I zde však zasahuje Charita České republiky, která provozuje celkem pět krizových linek.
Jejich operátoři jsou řádně proškolení a dokáží pomoci i v dobách osobní krize. „Naším prvotním úkolem je pomoc těm nejzranitelnějším, tedy seniorům, lidem v nouzi nebo chronicky nemocným, o
které se staráme i v ,normálních‘ časech, jen podmínky jsou nyní obtížnější,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika a zároveň vedoucí charitního krizového štábu pro koordinaci
akcí.

Pracovníci rozváží jídlo seniorům

Situace není jednoduchá, Charita se jí ale rozhodla postavit čelem. Osm tisíc zaměstnanců, kteří se za běžných okolností starají o sto padesát tisíc osob potřebujících pomoc, doplnili pracovníci z
uzavřených stacionářů či jiných center, a vyrazili do terénu. Cílovou skupinou jsou pro ně chronicky nemocní lidé, senioři nebo další slabé a ohrožené články společnosti. Díky zaměstnancům
Charity se tak mohou v bezpečí najíst a poprat se s problémy, které je omezují.

Pružně zareagovala například olomoucká pobočka. Všem seniorům starším sedmdesáti let nabízí možnost nákupu potravin a drogistického zboží s dovozem. Samotné doručení probíhá zdarma,
zájemci o tuto službu uhradí pouze nakoupené zboží. I díky zapojení dobrovolníků dokáže Charita denně zásobit stovky klientů. „Je milé, že se našlo tolik dobrovolníků, kteří se nebojí nabídnout
svoji pomoc a stejně tak nás těší, že je tolik lidí, kteří se nebojí si o pomoc říct,“ uvádí Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

Olomoucká charita se rozhodla vyhlásit i sbírku Darem proti koronaviru na podporu jedinců či rodin, které kvůli pandemii zasáhla ekonomická krize. „I když sami cítíme obrovská omezení a
výpadky, o to více chceme nabrat síly, abychom na Olomoucku obstáli a pomohli těm, kteří se ocitají v nouzi. Chceme být připraveni poskytnout potřebným v okamžiku krize rychlou pomoc jak
materiální, tak finanční,“ dodává Prinz.

Roušky stále nedostatkovým zbožím

Bez regionálních poboček by se Charita jen stěží obešla. Například na pracovištích v Červeném Kostelci, Kralupech nad Vltavou, Domažlicích či Rokycanech se pracovníci pustili do šití roušek.
Organizace stále bojuje s nedostatkem ochranných zdravotnických pomůcek, její zaměstnanci by totiž za jediný týden spotřebovali přes sedmdesát tisíc jednorázových roušek. I přes nově
naskladněné zásoby státu by tak roušky brzy nemusely stačit. Proto se Charita obrací i na veřejnost a prosí o pomoc s vyřešením nedostatku roušek. „V našich sociálních a zdravotních službách
máme stále nedostatek roušek pro naše klienty a zaměstnance. Budeme vděčni jak za zajištění materiálu pro šití roušek, tak za pomoc při jejich ušití,“ sdělila Kateřina Steinerová, koordinátorka
olomoucké charity.

Charita s nadšením uvítá i další dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do pomoci těm, kteří ji v těchto dnech potřebují. Ti, kteří zvažují, že nabídnou pomocnou ruku, se mohou nabídnout
prostřednictvím formuláře na webu Charity.

Foto: Charita ČR

SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  lukáš (1x), curylo (1x), ředitel (1x), charity (1x)

1. V nelehkých dnech nezahálí ani česká Charita   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:34:43) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Dobrý Zprávy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

�V situaci, kdy svět bojuje s pandemií koronaviru nezahálí ani Charita Česká republika. �Pracovníci například rozvážejí jídlo seniorům. S čím dále pomáhají? To se dozvíte v dnešním článku.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (06:38:32) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Televize Beskyd

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

� Dobrá zpráva �V Charitě v Rožnově pod Radhoštěm rozjeli šicí stroje.K pečovatelským službám přidali i roznos potravin pro potřebné seniory.Děvčata a dámy, děkujeme � �Podívejte se
na reportáž, jak to tam teď vypadá.TV Beskyd - Žijeme s Vámi.www.tvbeskyd.cz #tvbeskydCharita Česká republika Charita Valašské Meziříčí Rožnov (a okolí) nosí a šije roušky � a pomáhá
si � Rožnov pod Radhoštěm - město Městská policie Rožnov pod Radhoštěm T klub - kulturní agentura Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm Město Zubří

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (11:18:09) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Liberecký kraj eviduje přes víkend další tři případy onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Všechny tři nové případy jsou z okresu Liberec, okres Semily má
zatím jednoho nakaženého z Turnovska, staršího muže, který se vrátil ze zájezdu do Itálie.

V prvním případě se jedná o muže, ročník 1991, s trvalým pobytem Zlín, nyní okres Liberec. Od 20. března byl v karanténě, nyní domácí izolaci, průběh onemocnění má mírný. V druhém případě se
jedná také o muže, ročník 1965, okres Liberec. Po návratu z Dominikánské republiky doma, nyní v domácí izolaci. Případy spolu nesouvisí.

V neděli večer přibyl dvanáctý případ onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Jedná se o ženu, okres Liberec, která byla v Dominikánské republice. Po návratu doma, nyní v
domácí izolaci.

V České republice je k nedělnímu večeru celkem 1120 osob s prokázanou nákazou, 6 vyléčených osob a 1 oběť. Celkem bylo provedeno 15584 testů. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování

2. �V situaci, kdy svět bojuje s pandemií koronaviru…   
seznam | nahoru

3. � Dobrá zpráva �V Charitě v Rožnově pod…   
seznam | nahoru

4. V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky   
seznam | nahoru
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Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (16:30:14) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidujeme už 46 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti poslednímu údaji se jedná opět o nárůst 12 osob. Okres Liberec 21
(+6 lidí), okres Jablonec nad Nisou 13 (+4), okres Česká Lípa 2 (+1) a okres Semily 10 (+1) osob.

V České republice je celkem 2 062 osob s prokázanou nákazou, 10 vyléčených osob a 9 obětí. Celkem provedeno 31 127 testů. Údaje jsou z 27. 3. 8:48. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta potvrdil, že už naběhla výroba v hrádecké továrně Drylock CZ, kde vzniká nanomateriál pro ochranné roušky. „Dnes jsem se tam byl na chvíli podívat,
abych viděl, jak stroje chrlí desítky tisíc nanofiltrů denně. Ty v tuto chvíli už míří tam, kde jsou nejvíc potřeba - do první linie, ke složkám Integrovaného záchranného systému. Hned potom budou
následovat další a to nejen v našem kraji, ale také celé republice," uvedl hejtman.

Na tiskové konferenci po zasedání krizového štábu Libereckého kraje náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka poděkoval všem členům složek IZS, hygieně, i úřednicím krajského úřadu, kteří
se všichni podílejí na boji s epidemií koronaviru v našem kraji. Celkem se rozdalo 46 tisíc ochranných roušek a respirátorů, polovina toho z prostředků kraje. „Co se nepovedlo je zásobování a
neustále se měnící nařízení vlády, ale tím nechceme nikoho zatěžovat, vždy se s tím musíme aktuálně vypořádat. Nyní už máme alespoň na pár dní zajištěné ochranné prostředky pro všechny
lékaře, ale je to na pár dní a stále čekáme na novou státní dodávku," dodal i další věci, které nejsou růžové, Přemysl Sobotka.

Ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta zdůraznil, že jsou v plném nasazení už od ledna, kdy proběhlo první setkání kvůli možné epidemii a oceňuje, že se daří udržet daný tým
pohromadě a stále v plném nasazení. „Jedinou chybu vidím v tom, že nás je polovina, než by měla být, ale to je díky nařízení o snížení stavů před 10 lety..." řekl Valenta.

„Každý si musí všimnout, že po 16 dnech už únava prostupuje krizovými štáby i zdravotnictvím, všemi, kteří každodenně řeší problémy. Na úrovni našeho krizového štábu komunikace funguje
profesionálně a s hledáním řešení," sdělil hejtman Martin Půta, který poděkoval starostkám a starostům, kteří musí plnit státní i krajská nařízení. „Cením si i spolupráce s ředitelem Valentů, kdy
jsme otevřenou komunikací dokázali udržet některé oblasti v klidu, aby nevznikaly fámy," dodal Půta.

„Sice jsme měli vypracované pandemické plány, ale stejně jsme to trochu podcenili v tom, že když se to odehrává v Číně, tak se nás to netýká, a nyní nás to přesvědčuje o opaku. Co se
nepovedlo, je to, že výroba, která měla být u nás, je jinde a my jsme nyní nuceni čekat na letadla, která přilétají odjinud. To by mělo být pro nás poučením do budoucna. Většina lidí ale drží
pohromadě a pomáhá si, protože bez toho to zvládnout nemůžeme! Úplně na závěr děkuju i novinářům, kdy zpravodajství monotematické v polních podmínkách je složité i pro ně," doplnil
liberecký hejtman.

Sdílet s přáteli na facebooku

V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

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

SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

5. V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených,
celkem jich je už 34 (Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34 ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie
Českobratrské církve evangelické);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (14:12:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Klára Preislerová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ve čtvrtek 26. března odpoledne byl starosta města Turnov informován Krajskou hygienickou stanicí v Liberci o třetím a čtvrtém případu výskytu koronaviru na území města. V
okrese Semily je celkem devět nakažených lidí a v Libereckém kraji 34.

„Jedná se o dvě osoby, které mají úzkou vazbu na předešlé případy výskytu v našem městě," sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke. A doplnil, že v tuto chvíli je prováděno epidemiologické šetření
kontaktů.

Zdravotní stav je uspokojivý, a oba jsou léčeni v domácím prostředí. „Chovejme se prosím všichni rozumně, zachovejme si optimismus," řekl Tomáš Hocke.

Sdílet s přáteli na facebooku

Jak probíhá chod Městského úřadu v Turnově během nouzového stavu
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily
Město Turnov rozdalo první várku respirátorů
Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
ČVUT poskytlo horské službě gel proti koronaviru
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (18:06:14) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Policistům, hasičům i záchranářům svitla naděje na to, že se brzy dočkají většího množství kvalitní ochrany proti nákaze koronavirem. Liberecký kraj ve spolupráci s místními
firmami rozjíždí masovou výrobu nanofiltrů do roušek s všitými kapsičkami. Ty pak s vloženou filtrací poskytnou stejnou úroveň ochrany, jako respirátory kategorie FFP2.

„S firmou Elmarco, která vyrábí stroje na produkci nanomateriálu, jsme jednali už od minulého týdne o tom, jak z manufakturní výroby, která se odehrávala díky výzkumníkům na Technické
univerzitě v Liberci, vytvořit skutečný produkt, který se bude vyrábět v desetitisícových sériích. Mezi dalšími firmami, které nám v tomto úsilí pomáhají, je třeba zmínit také společnost Drylock z
Hrádku nad Nisou," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Už o víkendu v Elmarku testovali možnosti výroby podle receptury, na kterou přišli vědci z Technické univerzity. „Dnes následovala zkouška, která prověřovala jak z nanomateriálu vytvořit filtr, který
by se do plátěné šité roušky vkládal," popsal hejtman. „Rouška by pak měla ochranu na úrovni respirátoru třídy FFP2, což postačuje pro naprostou většinu činností, které lidé vykonávají."

Prvních sto tisíc kusů, což je maximum, které lze na všech nasmlouvaných strojích vyprodukovat, má vzniknout už během čtvrtka 26. března.

Nejprve obdrží zásoby zdravotnická zařízení, potom další složky Integrovaného záchranného systému. „Chceme dodávat záchranářům nejen v Libereckém kraji, ale i v celé zemi. „Podle údajů,
které jsme si nechali propočítat, potřebuje policie sto tisíc kusů za měsíc, hasiči o něco málo víc. Bude také potřeba zajistit, aby se tato ochrana dostala také k personálu v obchodech, lékárnách a

6. Turnov má potvrzený třetí a čtvrtý případ koronaviru  
seznam | nahoru

7. Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům   
seznam | nahoru
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dalších provozech, kde je kontakt s větším množstvím lidí. Proto odešleme zásilky i na radnice a městské a obecní úřady a ty rozhodnou, komu je předají dál," naznačil hejtman. „Nerad bych zatím
sliboval, že tento materiál rozdistribuujeme i mezi běžné obyvatele. Ale jsem optimista a věřím, že pokud vše půjde dobře, mohli bychom časem začít uvolňovat nějaké filtry i pro veřejnost."

Vývoj hradí ze svého krizového rozpočtu Liberecký kraj. „V krizovém fondu máme po mimořádném jednání krajského zastupitelstva 26 milionů korun. Zatím se nákladově pohybujeme ve
statisících, nejvýš jednotkách milionů korun. Úspora oproti dovážení respirátorů by v příštích týdnech mohla ušetřit stovky milionů korun," poznamenal Půta.

Hejtman věří, že výroba zůstane v Čechách dál zachována. „Je to důležité proto, abychom se někdy v budoucnu v době obdobné krize neocitli v situaci, kdy ve vlastní zemi nemáme tyto důležité
výrobní kapacity. Navíc v zemi, kde se nanomateriál vyvinul a která umí potřebné stroje pro produkci ochranných pomůcek vyrobit," uzavřel.

Sdílet s přáteli na facebooku

Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (17:11:04) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Jan Mikulička a Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Aktualizováno: Důkladná ochrana zdravotnického personálu je nejdůležitějším úkolem v současné koronavirové pandemii. Nejvhodnější k tomuto účelu jsou respirátory nejvyšší
kategorie FFP3. Pět set těchto ochranných pomůcek předala Policie České republiky pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

„Od našeho vedení jsme dostali pokyn, abychom shromáždili možná co nejvíc respirátorů FFP3. Nám pro výkon služby postačí respirátory nižších kategorií, popřípadě roušky," uvedl ředitel
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislav Husák.

„Chci poděkovat Policii ČR a vyzvat občany, kteří mají doma respirátory FFP3, aby je věnovali zdravotníkům. Právě tuto ochranu, které je málo a těžko se shání, potřebují pracovníci jednotek
intenzivní péče, urgentních příjmů, infekčních oddělení, odběrových míst a podobně. Pro běžný život stačí respirátory nižších tříd, popřípadě obyčejné roušky. Pokud budete chtít respirátory FFP3
darovat, odneste je na radnice, městské a obecní úřady, popřípadě do nemocnic. My už jejich distribuci zařídíme," prohlásil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Krajská nemocnice v Liberci zatím nemá dostatek těchto ochranných pomůcek. „Je potřeba mít zásoby na to, co přijde v dalších týdnech," řekl technický ředitel liberecké nemocnice Jan Rais.
„Respirátor FFP3 spolu s další ochranou je pro nás nezbytnou pomůckou a posádky jsou díky němu v bezpečí."

Respirátor kategorie FFP3 vydrží plně funkční maximálně 8 hodin. Ochranné pomůcky tohoto typu, které zdravotníkům dosud velmi chyběly, se postupně distribuují do zdravotnických zařízení v
celém Libereckém kraji podle priorit daných tím, jak velké riziko přenosu hrozí - tedy na infekční oddělení nemocnic, triážové stany pro odběry, pro zdravotnickou záchrannou službu a dále do
takzvané první linie možného kontaktu či vybraným specialistům.

Hrozí, že pokud lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a další pracovníci ve zdravotnictví nebudou mít dostatek kvalitních ochranných pomůcek, mezi něž patří respirátory FFP3, mohou se nakazit oni
sami a nebudou pak schopni pomáhat nemocným. Mohlo by to významně paralyzovat celý, dosud bez zásadních potíží fungující zdravotnický systém.

Respirátory kategorie FFP3 se proto budou nadále distribuovat hlavně těm, kteří je nutně potřebují k vlastní ochraně zdraví, aby v době boje s pandemií koronaviru mohli své povolání vykonávat a
zároveň minimalizovali riziko nákazy.

V Libereckém kraji evidujeme už šestnáct případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Ve všech třech nových případech evidovaných za pondělí se jedná o rodinné kontakty
již dříve diagnostikovaných pacientů. Dva jsou z okresu Semily, jeden z okresu Liberec.

V České republice je celkem 1 289 osob s prokázanou nákazou, sedm vyléčených osob a dvě oběti. Celkem provedeno 19 624 testů. Údaje z 24. 3. 8:45. Informace k lokalitám na

8. Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených   
seznam | nahoru
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http://mapaviru.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 9 fotek)

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 3

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Policisté předali 500 respirátorů
záchrance, v kraji už je 16 nakažených (Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (17:11:04) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Liberečtí policisté ze svých zásob předali Zdravotnické záchranná služba Libereckého kraje 500 kusů nejúčinnějších respirátorů FFP3. Policistům totiž pro jejich potřeby postačí
roušky, případně méně účinné respirátory.

„Jsem moc rád, že jsem mohl policistům osobně poděkovat a zároveň bych při této příležitosti chtěl vyzvat občany, kteří mají doma respirátory FFP3, aby je poskytli těm, kteří to opravdu potřebují.
Těchto respirátorů je nedostatek, nakupují se draho a zdravotníci na urgentních příjmech, jednotkách intenzivní péče, na infekčních odděleních, u odběrů a jinde. Odevzdávat je mohou na
radnicích nebo v nemocnicích a my pak zajistíme jejich distribuci. Pro běžný život podle ministerstva zdravotnictví stačí používat roušku nebo respirátory nižších tříd," uvedl hejtman libereckého
kraje Martin Půta.

V Libereckém kraji evidujeme šestnáct případů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem. Ve všech třech nových případech evidovaných za pondělí se jedná o rodinné kontakty již
dříve diagnostikovaných pacientů. Dva jsou z okresu Semily, jeden z okresu Liberec.

V České republice je celkem 1 289 osob s prokázanou nákazou, sedm vyléčených osob a dvě oběti. Celkem provedeno 19 624 testů. Údaje z 24. 3. 8:45. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec

9. Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji je 16 nakažených
koronavirem  seznam | nahoru
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KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (17:37:04) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Gabriela Jakoubková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Neprožíváme lehké dny. Více než kdy jindy je potřeba sounáležitosti, vzájemné pomoci a nadmíry empatie. Mladí lidé z Mnoha světů v Jilemnici pomáhají rádi.

Skupinku nadšenců, kteří se podílejí na festivalu Mnoho světů v Jilemnici, můžete často spatřit v jilemnické hospůdce Ve Zdi. Kromě popíjení piva si také povídají o svých nápadech a plánech, jak
udělat život v Jilemnici pestřejší a jak pomoci tam, kde je třeba. Je všeobecně známo, že u piva se toho hodně napovídá, hodně naslibuje, ale máloco z toho se nakonec uskuteční. U této skupinky
je to však přesně naopak. Sice se toho za večer také hodně napovídá a hodně naslibuje, ale vše z toho se vždy dotáhne do konce.

„Mnohosvěťáci" jsou aktivní i v tomto nelehkém období. I když byl kvůli koronaviru odložen 7. ročník filmového festivalu Mnoho světů a další jimi plánované akce, rozhodně se nedá říci, že by
zaháleli! Ještě před karanténou využili svůj volný čas k úklidu okolí kapličky Sv. Isidora v Jilemnici, vyčištění pramenu od spadaných klacků a shnilého listí a natření jilemnické knihobudky. Po
nařízení karantény začali ve spolupráci s Leonou Mohrovou z Oblastní charity Jilemnice a Městem Jilemnice s rozvozem obědů a nákupů pro seniory.

Tím ale jejich aktivita rozhodně nekončí! Jsou totiž domluvení na pivo po skypu. A jak už o těchto sympatických lidech s dobrým srdcem víme - jen u piva to nikdy nekončí. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
ČVUT poskytlo horské službě gel proti koronaviru
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (16:15:10) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidujeme už 68 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti poslednímu údaji se jedná o nárůst 8 osob. Okres Liberec 36 (+6
osob), okres Jablonec nad Nisou 19 (+1), okres Česká Lípa 3 (+1) a okres Semily 10 osob.

10. Mnoho světů v Jilemnici nikdy nezahálí   
seznam | nahoru

11. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí   
seznam | nahoru
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Všechny testy na Covid-19, které v rámci sobotního odběru provedla Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v Domově seniorů Liberec-Františkov, jsou naštěstí negativní. Testováno bylo
17 klientů a 4 zaměstnanci domova.

V České republice je celkem 2 669 osob s prokázanou nákazou, 11 vyléčených osob a 11 obětí. Celkem provedeno 40 700 testů. Údaje z 29. 3. 8:30. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

V pátek 27. března večer byla starostovi města Turnov zaslána informace o potvrzeném pátém případu nákazy koronavirem v Turnově. „Jedná se o ženu s cestovatelskou anamnézou z Rakouska
bez vazby na stávající čtyři případy," sdělil starosta Tomáš Hocke. Doplnil, že kontakty jsou nyní v šetření. 

Sdílet s přáteli na facebooku

V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek
Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme
Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

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

SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 68, přímo v Turnově pět ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (11:35:19) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Martin Půta, pjs

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta rozeslal starostům a města a obcí v kraji dopis, ve kterém jim děkuje za dosavadní úsilí a nasazení v boji s koronavirem, deset dní od
vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky. Přinášíme vám dopis v plném znění.

Vážené paní starostky a páni starostové, milí přátelé,

rád bych vám touto cestou poděkoval za úsilí a nasazení, se kterým v posledních dnech, ve svých městech a obcích, pracujete. Je za námi prvních deset dní od vyhlášení nouzového stavu Vládou
České republiky, dne 12. března 2020, na dobu 30 dní. Tímto mimořádným krokem jsme se ocitli v situaci, na níž se nelze předem připravit, kterou asi nikdo z nás nečekal. Musíme si s ní ale nyní
společně poradit a vypořádat se s úkoly, které jsou před samosprávu postaveny.

Moc si vážím toho, co vše děláte v této nelehké době pro obyvatele svých měst a obcí, pro občany Libereckého kraje, kdy nás všechny ohrožuje šíření pandemie koronaviru. Nemoci, s níž zatím
neumíme bojovat jinak, než zaváděním mimořádných a krizových opatření, které omezují všechny oblasti lidského života. Chci vám poděkovat za mimořádné nasazení, trpělivost, pracovitost i
obětování vašeho osobního času, za to že stojíte, jako v každé podobné situaci, v první linii pomoci. Postavili jste se obrovské výzvě, které budeme čelit v příštích dnech, týdnech a měsících, v
nichž se budeme s virovým ohrožením a jeho následky a dopady společně potýkat. Jsem klidnější, protože už teď vím, že ve vás mají obyvatelé obcí oporu. Stejnou oporou jim, i vám, chce být v
tomto období také Liberecký kraj.

Minulou sobotu jsme jako hejtmané zjistili, že dodávky ochranných prostředků, centrálně zajišťovaných vládou, budou významně nižší, než původní příslib. Proto jsme se snažili zajistit náhradní
řešení všemi možnými prostředky, okamžitými nákupy a také náhradní výrobou. Chci poděkovat za spolupráci Technické univerzitě v Liberci a společnosti Elmarco za zajištění dodávek materiálu z
nanovláken, díky kterým můžeme v mnoha dalších firmách šít roušky s vyšší mírou ochrany, srovnatelnou s respirátory FFP2. Liberecký kraj tuto výrobu organizuje a plně financuje. Zároveň celý
tým pracuje na tom, abychom z manufaktury udělali provizorní továrnu, která zabezpečí dodávky i v dalších týdnech.

V současné době řešíme především nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky, hasiče, policisty, zaměstnance kritické infrastruktury státu, ale i prodavače, pracovníky ve veřejných
službách a dopravě a další zaměstnance, kteří mají zvýšený kontakt s dalšími osobami. Chybí nám respirátory FFP 3, které jsou potřebné především pro zdravotníky podstupující největší riziko při

12. Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení   
seznam | nahoru
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styku s nemocnými. Pokud máte respirátory tohoto typu k dispozici, budeme vděční, pokud je pro zdravotníky z nemocnic v první linii poskytnete k využití. Rádi je s vámi vyměníme za respirátory
FFP2 nebo jednorázové roušky, které jsou k běžnému využití, pro naprostou většinu činností, podle stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, zcela dostačující.

Libereckému kraji se v období od 17. 3. do 21. 3. 2020 podařilo zajistit a rozdat téměř 44 tisíc kusů ochranných pracovních pomůcek a skoro 20 tisíc litrů desinfekce, kterou vyrábíme díky
vstřícnosti společnosti SEVEROCHEMA. Děkujeme městům a obcím za pomoc s distribucí desinfekce na všechna potřebná místa. V její výrobě budeme pokračovat i v dalších dnech a týdnech.

Přísun ochranných pomůcek se v posledních hodinách zvýšil i díky dodávkám zajištěným Ministerstvem vnitra ČR. V příštím týdnu tak budeme mít pokryté základní potřeby kraje na nejbližší
období. Slibovat přísun ochranných pomůcek, pro každého občana, ale nebudu. Situace v dodávkách a výrobě zatím není taková, aby podobný slib mohl být naplněn. Lhát vám, ani lidem v kraji,
nechci a nebudu. Právě proto jsou tak důležité roušky textilní, které s obrovským úsilím šijí dobrovolníci, firmy a mnoho organizací napříč celým Libereckým krajem a jejichž úsilí organizuje a
financuje velká část měst a obcí. Před obětavostí všech smekám a mám radost z toho, kolik lidí je ochotných pomáhat. Vydržte a prosím, šijte zatím dál!

Závěrem chci poděkovat všem zdravotníkům, záchranářům, sestrám a lékařům, policistům, vojákům a hasičům, hygienikům, pracovníkům sociálních služeb, lidem zajišťujícím veřejnou dopravu a
fungování obchodu a potřebných služeb. Dále dobrovolníkům a všem lidem, kteří v této mimořádné situaci pomáhají druhým a potřebným lidem na všech místech v Libereckém kraji. Vyřiďte jim,
prosím, moje poděkování. Na slova díků nesmíme zapomínat ani v těžkých dnech a nelehké době, která nás čeká.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Sdílet s přáteli na facebooku

V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (15:12:11) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Funkční systém testování, vyšetřování, karantény, izolace i dostupné klinické péče vytvořily Liberecký kraj a samospráva ve spolupráci se zdravotníky, hygieniky i záchranáři.

„S pomocí občanů jsme připraveni tuto výzvu zvládnout," prohlásil náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Ohledně koronaviru je navíc možné nově využít celostátní telefonní linku 1212, kde lze obdržet užitečné informace. „Volající zde v případě potřeby operátoři nasměrují k dalším krokům," doplnil
náměstek Sobotka.

V případě zdravotních potíží je třeba volat svému praktickému lékaři, mimo jeho pracovní dobu pak lékaře pohotovostní služby, kteří rozhodnou o odběru a vyšetření na koronavirus, případně udělí
karanténu. „Zejména neváhejte, pokud máte horečku vyšší než 38 stupňů, suchý kašel a dušnost a nelze tyto příznaky vysvětlit jinak," dodal Sobotka.

Nyní se odběry provádějí v Krajské nemocnici Liberec, konkrétně v Kristianově ulici. Pro tyto účely bylo vyčleněno místo na ploše bývalé automyčky ve spodní části areálu nemocnice, kde vyrostl
červený stan s nápisem Stacionární odběrové místo. Vjezd je z Husovy ulice naproti prodejně kebabu.

Zároveň jezdí po Libereckém kraji dva odběrové týmy Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, které v případě, že praktický lékař či hygienik nařídí vyšetření na koronavirus, mohou za
lidmi vyjet a příslušný odběr provést doma.

„Nedožadujte se neindikovaného vyšetření na odběrovém místě či odběrovými týmy Zdravotnické záchranné služby. Pro soukromé důvody vyšetření zvolte některou z komerčních laboratoří;
seznam je na webu www.mzcr.cz," sdělil Sobotka. „Řiďte se pokyny lékařů a hygieniků pro chování v karanténě či izolaci, na jejich dodržování dohlíží policie."

Informace o aktuální epidemiologické situaci v Libereckém kraji jsou na webu www.khs.lbc.cz

Sdílet s přáteli na facebooku

Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické

13. Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212   
seznam | nahoru
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Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212 ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (18:13:16) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Zpravy.aktualne.cz - Ekonomika ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu. V
obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) novinářům řekl, že obchody do 500 metrů čtverečních už mít žádná omezení nebudou.

Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou. "Provozovatel jen musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí se o něj postarat ve smyslu zvýhodnění," uvedl. Ve
velkých obchodech pak byl čas vyhrazený pro seniory posunut o hodinu, aby měli ostatní prostor nakupovat mezi 07:00 a 08:00 například cestou do práce.

Změna nákupní doby pro seniory podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy vrátí do obchodů chaos a razantní navýšení koncentrace lidí včetně seniorů. Statistiky
nákupního chování podle něj prokazují, že se mnoho důchodců dostaví do prodejen hned po jejich otevření, jak jsou standardně zvyklí. Promíchají se tak s dalšími zákazníky. "Pro starší lidi je
přemíra rychle se měnících informací značně stresující, proto je dobré neměnit znovu to, co platí, pokud jde o nákupní dobu," uvedl mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické Pavel
Hanych.

Kabinet původně pro seniory minulou středu od čtvrtka vyhradil čas od 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Hned po prvním dni jeho účinnosti však vláda hodiny posunula
na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a
zaměstnance pečovatelských služeb.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli pro iDnes.cz vysvětlil nejnovější změnu tím, že má umožnit nakoupit si potraviny cestou do práce mezi 07:00 a 08:00. Opatření se má týkat především
hypermarketů a supermarketů. Výjimka pro obchody menší než 500 metrů čtverečních by naopak měla zahrnout lahůdkářství, pekárny a menší obchody ve vesnicích, kde není víc prodejen.
"Necháme to, ať si to zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel prodejny bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad 65 let," řekl portálu Babiš.

Havlíček řekl, že ministři celý víkend řešili, jaké vymezení doby nákupů pro seniory by bylo optimální. "Byli jsme zavaleni tisícovkami návrhů změn, nakonec jsme udělali kompromis," uvedl.
Opatření, které má bránit rizikovou skupinu seniorů před nemocí COVID-19, nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení kabinetu jindy
chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe.

Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 mírně přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva Česka.

SEKCE: Ekonomika a Finance POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (11:05:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Socr.cz (Svaz obchodu a cestovniho ruchu) - Články SOCR ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha 23. března 2020 – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) varuje před komplikacemi, pokud by opět došlo ke změně nákupní doby pro seniory. Podle nejnovějšího návrhu
vlády by měl být čas vymezený pro nákupy obyvatel starších 65 let posunut od 8.00 do 10.00 hodin. Dosavadní doba, se začátkem v 7.00 hodin, přitom poskytovala maximální možnost
ochrany nejohroženější věkové skupině. Senioři přicházeli do právě otevřených, čistých a vydezinfikovaných obchodů a nepotkávali se tam s žádnou další skupinou obyvatel.

14. Další změna pro seniory: Velké obchody jim vyhradí čas od 8 do 10, malé
nemusí  seznam | nahoru

15. TZ SOCR ČR: Změna nákupní doby pro seniory bude znamenat ohrožení pro
nejzranitelnější skupinu obyvatel  seznam | nahoru
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„Důvodem posunutí nákupní doby pro seniory je podle vlády fakt, aby si mohli v prodejnách hned po jejich otevření nakoupit potraviny lidé, kteří jsou v zaměstnání od brzkých ranních hodin.
Rozumíme této potřebě, na druhou stranu data z obchodu ukazují, že se opět vrátí chaos a razantní navýšení koncentrace lidí v obchodech včetně seniorů, kteří mají být v současné
koronavirové krizi maximálně chráněni. Vyzýváme proto vládu, aby ponechala nákupní dobu pro občany starší 65 let hned po otevření jednotlivých prodejen. Chápeme nepohodlí pro všechny
ostatní, ale pevně věříme, že ochrana lidského života musí mít přednost před vším ostatním,“ uvedl Tomáš Prouza , prezident SOCR ČR.

Opět se tak může opakovat situace, že zákazníci, kteří přijdou do obchodů před osmou hodinou, nestačí nakoupit. Statistiky nákupního chování navíc jasně prokazují, že se mnoho důchodců
dostaví hned po otevření prodejen, jak jsou standardně zvyklí. Dojde tak k promíchávání skupin obyvatel, kterému vláda chtěla zamezit.

„Senioři by se měli v této době ideálně vyhnout nakupování vůbec a využít pomoci rodiny nebo dobrovolníků. Pro starší lidi je přemíra rychle se měnících informací značně stresující, proto je
dobré neměnit znovu to, co platí, pokud jde o nákupní dobu. Navíc je čas mezi sedmou a devátou hodinou pro nákup starších osob vhodný, ať už jde o vydezinfikované prostředí, zamezení
kontaktu s dalšími zákazníky nebo zvyk seniorů chodit do obchodů časně ráno,“ shrnul Pavel Hanych, tiskový mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Zkušenosti z víkendu ukazují, že naprostá většina zákazníků dodržuje pravidla zakrývání obličeje. Přesto se stále objevují někteří nezodpovědní lidé, kteří pravidla ignorují. V takových případech
se obchodníci obracejí především na obecní či městskou policii, někdy se jim ale dostane reakce, že to pro ně není priorita. Obchodníci se snaží v maximálně možné míře zajišťovat plynulost
dodávek zboží, odbavování zákazníků, dezinfekci a hygienickou ochranu. Na stále nová opatření, která vláda přijímá v podstatě každý den, se musí připravit vždy v noci, přičemž v řadě případů
jde o procesně složité operace vyžadující doplnění a nákup dalšího vybavení a školení mnoha tisíc lidí.

„Aby byl obchod schopen i nadále plnit funkci zásobování obyvatelstva potravinami, musí kontrolu a zajišťování dodržování opatření zčásti přebrat stát. Vyzýváme proto stát, kraje a města, aby
se kontrola chování se zákazníků v a před nákupními centry stala prioritní úlohou obecní a městské policie,“ zdůraznil T. Prouza.

SEKCE: Průmysl a Podnikání

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (14:44:07) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Z důvodu potvrzené nákazy jednoho z pracovníků Domova důchodců Český Dub v úterý 24. března v podvečerních hodinách prováděli zdravotníci preventivní testy u všech
klientů a zaměstnanců na onemocnění Covid-19. Naštěstí nákaza koronavirem nebyla potvrzená u nikoho dalšího!

Právě senioři patří k té nejohroženější skupině obyvatelstva, kterou je nutné chránit. „Muž, pozitivní na koronavirus, je hospitalizovaný v současné době na jednotce intenzivní péče oddělení ARO
Krajské nemocnice v Liberci. Pracuje v domově důchodců Český Dub. Tam se provedou rychlotesty u všech zaměstnanců a klientů. Dále provedeme trasování kontaktů a další testování PCR,
jakož i další protiepidemická opatření v potenciálním ohnisku nákazy. Další protiepidemická opatření jdou po linii zdravotnické v KNL Liberec," vysvětlil v úterý večer Vladimír Valenta, ředitel
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Nyní už je známo, že všechny testy na nákazu koronavirem byly v Domově důchodců Český Dub negativní. Otestováno bylo 100 % obyvatel domova a naprostá většina všech zaměstnanců.

„Velmi děkujeme za Vaši podporu! Snažili jsme se ze všech sil. I díky mnohým z Vás jsme měli včas roušky. Všechny uskutečněné testy byly negativní. Otestováno bylo 100% obyvatel domova a
naprostá většina všech zaměstnanců. Pro další postup plně podléháme doporučením KHS. Budeme Vás aktuálně informovat, držte nám palce. Všechny moje kolegyně i všichni moji kolegové
dělají co je v jejich silách," sdělil na sociální síti ředitel DD Český Dub Radim Pochop.

V Libereckém kraji evidují hygienici již 18 případů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem. Muž, ročník 1959, okres Liberec, je po pobytu v Rakousku v domácí izolaci. Další
muž, ročník 1958, zaměstnanec Domova důchodců Český Dub, je hospitalizován v Krajské nemocnici Liberec.

V České republice je aktuálně celkem 1 497 osob s prokázanou nákazou, 10 vyléčených osob a 5 obětí. Celkem provedeno 19 624 testů. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

Z 18 pozitivních pacientů na Covid-19 v Libereckém kraji jsou dva na ARU krajské nemocnice a dva leží na infekčním oddělení. V karanténě nakázané hygieniky je 10 lidí, ale nakázané obvodními
lékaři už 3817. „Celkem jsme obdrželi z pomůcek 160 tisíc roušek, 48 tisíc respirátorů FFP2, ale jen 3100 respirátorů FFP3, 100 tisíc vlastních nanoroušek, 3000 rychlotestů, ale jen 6000 tisíc
rukavic a nula obleků," potvrdil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Ten zároveň doplnil, že ověřovali dostupnost praktických lékařů v jednotlivých okresech, ne všichni ale zvedali telefon a je jasné, že mnozí pracují v omezeném režimu. „I pro ně každopádně
chceme zajistit ochranné prostředky, které rozvážejí hasiči a policie, a zatím ne vždy a všude došlo k předání požadovaných prostředků. Jsme nadále v úzkém kontaktu s hygienou," vysvětlil
Sobotka.

Chystá se spuštění dalších odběrových míst na vzorky pro testování. „Aktuálně máme odběrové místo v Krajské nemocnici Liberec a dvě pojízdné sanitky. Připravujeme další místa v České Lípě,
Jablonci nad Nisou a Jilemnici. Mohou být ale spuštěny, až bude dostatek odběrových setů a obleků," upřesnil náměstek pro zdravotnictví.

„Už ve čtvrtek začneme v našem kraji vyrábět 100 tisíc kusů nanoroušek denně! Navíc v kvalitě respirátoru FFP2! Dokážeme tak sami zásobit zdravotnická zařízení, policisty, hasiče a další lidi v
první linii, a to nejen v našem kraji, ale i celé republice. A pokud všechno půjde, jak má, tak brzy i všechny ostatní občany Libereckého kraje. Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat Technické
univerzitě v Liberci, společnostem Elmarco Sro, Drylock CZ a dalším firmám v našem kraji, bez jejichž obětavosti, píle a nasazení by nic z toho nebylo možné," uvedl na svém profilu na sociální síti
hejtman Martin Půta.

Cena jedné nanoroušky by neměla přesáhnout 10 korun, což je zlomek ceny, za kterou teď stát nakupuje roušky v Číně. „Výrobu nanoroušek zatím financujeme z Krizového fondu Liberecký kraj,
ve kterém máme pro tyto účely vyčleněno až 26 milionů korun. Zároveň věřím, že už se nikdy nedostaneme do situace, aby Česká republika, ve které se nanomateriál vyvinul, neměla výrobu na
svém území," dodal hejtman.

Vláda ČR nařídila pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti. Výjimka dále platí při výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti a účasti na pohřbu. Dále je nutné zachovávat od ostatních osob odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Nařízení platí do 1. dubna. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec

16. Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub   
seznam | nahoru
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Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (17:18:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Kr-zlinsky.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ZLÍNSKÝ KRAJ – Další respirátory a roušky obdržely dnes prostřednictvím krajského krizového štábu nemocnice Zlínského kraje, zdravotnická záchranná služba a také zdravotnická zařízení
lůžkové péče.

„Do krajských nemocnic tak zamířilo dalších 5 830 respirátorů a 40 600 roušek, zdravotničtí záchranáři obdrželi 1 000 respirátorů a 2 100 roušek a zařízení lůžkové péče 3 444 respirátorů a 20
450 roušek,“ informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že těmito zařízeními lůžkové péče jsou Městská nemocnice Uherský Brod, Městská nemocnice Slavičín, EUC Klinika Zlín,
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž, Diakonie ČCE Valašské Meziříčí a Orthes s.r.o.

24. 3. 2020

Další informace: 
Adéla Kousalová 
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686 
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: Dorazily další respirátory a roušky. Dostali je záchranáři i nemocnice ( Denik.cz - Zlínský deník, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Další respirátory a roušky obdržely dnes…
(Facebook - Příspěvky, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Nemocnice, záchranka a zařízení lůžkové péče obdržely další respirátory a roušky ( Klubnovinaruzlin.cz - Články, Diakonie
Českobratrské církve evangelické);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (11:29:33) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Do nečinnosti neupadly střední školy v Libereckém kraji ani poté, co se jejich brány pro studenty uzavřely. Výuka se tu proměnila ve vzdělávání na dálku s pomocí digitálních
technologií a navíc se žáci zapojili do prospěšné činnosti. Pedagogové a někde i žáci se pustili do šití textilních roušek, do výroby komponent k urychlení jejich výroby na 3D
tiskárnách i do další pomoci.

„Jsem rád, že máme v kraji obětavé studenty, kteří neváhají v této nelehké době pomáhat tam, kde je to třeba. Za to si zaslouží velké poděkování," prohlásil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro
resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Textilní ústenky vyrábí střední školy napříč celým krajem. Střední odborná škola Jablonecká v Liberci se věnuje spíše tradičním postupům. Manufaktury a šicí dílny na internátu, odborném výcviku

17. Nemocnice, záchranka a zařízení lůžkové péče obdržely další respirátory a
roušky  seznam | nahoru

18. Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty   
seznam | nahoru
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a odloučeném pracovišti ušily roušky nejen pro zaměstnance, ale také zhruba 300 kusů pro nemocnici v Liberci a charitu v Chrastavě.

Velmi rychle se do šití roušek zapojila také Integrovaná střední škola v Semilech, která již předala městu Semily 300 látkových roušek a v šití pokračuje dál. Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická v Liberci, Střední zdravotnická škola v Turnově, Střední škola gastronomie a služeb Liberec, nebo Gymnázium Mimoň se podílí na výrobě ústenek, zejména pro
potřeby zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb.

Šití roušek obstarává rovněž Střední škola gastronomie a služeb v Liberci. „Šest žáků dobrovolníků druhého a třetího ročníku se svými učiteli odborného výcviku a ostatními učiteli ušili jen do
minulého pátku 1500 roušek," informoval ředitel Školy Zdeněk Šlaich.

Průmyslové a uměleckoprůmyslové školy pomáhají také zrychlit šití látkových roušek. Na 3D tiskárnách tisknou zakladače šikmého proužku, který usnadňuje švadlenám výrobu roušek. Program
pro 3D tiskárnu poskytla školám bezplatně soukromá firma, na jeho inovaci následně spolupracovaly Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově a Střední průmyslová
škola v České Lípě. Nyní jej školy vyrábí pro vlastní improvizované šicí dílny i pro další odběratele.

Případným zájemcům vyrobí zakladač šikmého proužku například Gymnázium Dr. Antonína Randy v Jablonci nad Nisou, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad
Nisou, Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru, Střední průmyslová škola textilní v Liberci i další střední školy.

Unikátní zakázku přijala Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova v Liberci. „Už jsem slíbil minulý týden naše tiskové kapacity kolegům z ČVUT, běží
zde akce Tisk adaptérů pro vojenské filtry pro použití ve zdravotnictví," říká ředitel školy Jaroslav Semerád. „Do 3D tisku komponent pro ochranné štíty jsme se zapojili rovněž, v tuto chvíli
probíhají tisky zkušebních prototypů a z přispění dalších pedagogů máme i fólie pro vznikající ochranné štíty, tým 3D tisku odhaduje v tuto chvíli možnost výroby zhruba padesáti kusů," sdělil Jan
Hásek, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodu.

Školy v Libereckém kraji pomáhají podle svého vybavení i zaměření. „Roušky sice nešijeme - nejsme na to vybaveni, ale rozvážíme hygienický materiál do školských zařízení Libereckého kraje,"
řekl ředitel Střední školy a Mateřské školy Na Bojišti v Liberci Zdeněk Krabs. Jeho škola dala krizovému štábu Libereckého kraje k dispozici tři vozidla i s řidiči. Nyní rozváží dezinfekce a roušky do
dětských domovů a mateřských a základních škol určených k péči o děti v kraji.

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)  

Sdílet s přáteli na facebooku

Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

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), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (10:15:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Táborský deník Lenka Pospíšilová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pandemie koronaviru zasáhla celou Evropu, tato situace se dotkla také provozu soběslavské Diakonie Rolnička včetně jejích poboček po celém Táborsku. Neziskovou organizaci to stmelilo a
proměnila se v šicí dílnu. Roušky vznikají v Soběslavi i v Táboře, v dílnách, školní jídelně i doma u zaměstnanců.

POSTUPNĚ ZAVÍRALI

Podle fundraiserky Ludmily Pokorné zaváděla Rolnička opatření v souladu s mimořádnými restrikcemi postupně vyhlašovanými vládou ČR. „Nejdříve jsme zavřeli naší speciální a praktickou
základní školu, poté došlo k omezení provozu ambulantních a terénních sociálních služeb. Tyto služby byly nakonec také úplně přerušeny a došlo i k zavření mateřské školy,“ konstatovala
Ludmila Pokorná.

Nefungují ani odnože jako je Čajovna – kavárna Rolnička v Soběslavi a tři pobočky Obchodu dobré vůle. „Jenom obchod na táborském sídlišti Nad Lužnicí je i nadále v provozu jako výdejna
Zásilkovny, kdy zásilky předáváme před okno,“ upřesnila.

V současnosti zůstaly zachovány jen pobytové služby. Tedy chráněné bydlení a pobytová odlehčovací služba. Otevřená je i nadále chráněná dílna, i když i tam se snažíme co nejvíce omezit počet
lidí, kteří se v ní pohybují,“ naznačila fundraiserka. Z obvyklých 45 zaměstnanců, kteří normálně v dílnách dělají, je jich tak na pracovišti asi jen 10.

CHYBÍ SOCIÁLNÍ VAZBY

19. Z Rolničky a jejích poboček se stala manufaktura na roušky   
seznam | nahoru
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Sedmadvacetileté klientce sociálně terapeutické dílny Rolničky Jaroslavě chybí hlavně přátelský kolektiv. „Je mi líto, že nemohu být s přáteli a mrzí mě, že jsou zavřené veškeré služby Rolničky,“
zmínila. Obává se šíření nemoci. „Mám strach, že se koronavirus bude dále šířit, ale mám také pocit, že se to všechno spraví a budu moc chodit do Rolničky, kde jsem šťastná. Pokaždé se těším,
protože se tam cítím spokojená a veselá. Mezi úžasnými lidmi z Rolničky jsem totiž moc ráda,“ posteskla si.

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Z iniciativy zaměstnanců vzniklo hned několik šicích dílen a poslali tak do světa už více než 2 500 roušek. Tento počin přiblížila ředitelka speciální a
praktické školy Kamila Viktorová. „Zavedli jsme manufakturu a získali dokonce pár šicích strojů. Původně jsme šili roušky pro naše zaměstnance a klienty – děti i jejich rodiny, ale stala se z toho
komunitní záležitost a s trochou nadsázky lze říct, že dnes šijeme pro celé město,“ shrnula.

ŠIJÍ DOMA, V DÍLNĚ I VE ŠKOLE

Dle jejích slov se momentálně výrobě ochranných pomůcek věnují lidé ve všech budovách patřících k Rolničce. „V soběslavké Mrázkově ulici ve školní jídelně, v Bezděkově ulici v chráněných
dílnách, v táborské Světlogorské ulici v prostorách sociálně terapeutické dílny i v domácnostech jednotlivých zaměstnanců. Šiji učitelky, asistentky, pracovnice v sociálních službách i uklízečky
včetně mě. Zároveň se soběslavská Rolnička stala i místem, kde přijímáme již ušité roušky od dalších dobrovolných švadlen. My pak koordinujeme jejich distribuci těm, kdo je potřebují,“ vysvětlila
Kamila Viktorová.

Jednorázové rukavice i dezinfekci pro běžící provozy mají k dispozici z předešlých zásob, nějaký materiál se jim podařilo sehnat i během epidemie koronaviru.

ŠKOLA FUNGUJE NA DÁLKU

S klienty, žáky i jejich rodinami zaměstnanci zůstávají stále ve spojení prostřednictvím telefonu a emailu. „Učitelky jsou se svými žáky v pravidelném kontaktu. Píší jim dopisy s drobnými úkoly,
jako jsou třeba skládanky obrázku nebo vybarvování, a také od nás dostali roušky ušité v Rolničce. Nyní se chystáme, že začneme s našimi žáky komunikovat i přes Skype, aby s nimi mohly
učitelky i mluvit,“ osvětlila Kamila Viktorová.

Na Youtube chystá živé vysílání své hodiny také farář Českobratrské církve evangelické Richard Dračka. „Ten za normálních podmínek dochází do Rolničky jednou týdně a vypráví dětem biblický
příběh,“ uzavřela.

INFOBOX:

Diakonie Rolnička je jedním ze středisek Diakonie ČCE a vznikla v roce 1993 jako centrum pro 12 dětí ze Soběslavi a blízkého okolí.

V současné době pomáhá více než 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu a kromě Soběslavi má svou pobočku i v Táboře. Jejím cílem je
poskytovat komplexní služby, které mohou klienty provázet od dětství až do důchodového věku. Kromě 6 sociálních služeb nabízí Rolnička lidem s postižením i zaměstnání v chráněné dílně,
Čajovně-kavárně Rolnička či Obchodech dobré vůle a služby dobrovolnického centra. V současné náročné době nabízí také možnost psychologických konzultací on-line. Více informací najdete na
webové stránce.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (15:55:10) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Clovekvtisni.cz - Články ČvT

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

S dětmi a rodinami, se kterými pracujeme, jsme v prvním týdnu nouzového režimu fungování škol zaznamenali různost v přístupu ke vzdělávání na dálku mezi školami i učiteli. Jsme si vědomi
toho, že je to pro všechny nová zkušenost, víceméně všichni improvizují a snaží se. Protože děti, se kterými spolupracujeme, mají více překážek pro hladkou komunikaci v online prostředí
nutně podpořenou domácí přípravou, shrnuli jsme konkrétní podněty pro komunikaci s dětmi a jejich rodinami.

Děti a rodiny offline

Ne všechny děti a rodiny mají online připojení, díky kterému mohou komunikovat. Pokud škola nemá zpětnou vazbu na emaily, a další el. komunikaci, rodiče i děti potřebují telefonický kontakt.
Rodiče pro informaci o fungování v nouzovém režimu, děti jsou v tomto případě velmi izolované a potřebují pravidelný telefonický kontakt a dohodu s učitelem/učiteli na zadávání a plnění úkolů.

Existuje více variant, jak toto zajistit (z našich dočasných zkušeností):
Vylepení úkolů na vchod školy
Předávání učiva v pravidelných dnech v týdnu - bezkontaktní předání v obálce
Vhození materiálů k výuce do schránky - opět bezkontaktní předání
Komunikace pouze přes telefon (hovory i SMS) - možno i skupinový hovor s více dětmi
Propojení se se spolupracující neziskovou organizací, nebo sociální službou, která s rodinou spolupracuje

Vždy je u dětí, které nemají adekvátní domácí podporu, nutné myslet na to, že učitelé jsou jediní, kdo může téma a obsahy dítěti vysvětlit - někdy může hovor trvat dlouho. Pokud to jde,
komunikujeme s dětmi telefonicky spíše častěji a po kratší dobu (kvůli schopnosti koncentrace, zvláště u malých dětí), ale je to samozřejmě individuální. Minimum je telefonní kontakt 1 x týdně - je
to opravdu důležité, aby žák/rodina neztratil kontakt se školou a učebním rytmem zcela. Je možné také využít dobrovolníků - studentů nebo neziskových organizací tam, kde je potřeba větší
podpory a zprostředkovat učení takto.

Děti a rodiny online (omezené připojení)

Z našeho monitoringu v prvních dnech vyplývá, že řada rodin a dětí mají možnost připojení, byť omezenou - zejména používáním chytrých telefonů. Zde je zase dobré si ověřit, zda maily a
informace ze školy se k rodině a dítěti dostaly, a zda forma zadávání úkolů je uzpůsobena právě možnosti pracovat na chytrém telefonu (některá zadání jsou možná vypracovat pouze na počítači
nebo tabletu, jak jsme zjistili). Pokud to jde, můžeme dítěti odstranit tuto překážku tím, že si vždy zkontrolujeme, zda lze všechno, co dětem zadáváme, vypracovat pouze s chytrým telefonem
nebo mít pro žáky různé varianty zadávání a různé typy úloh. I v tomto případě ale platí, že děti nemusí mít doma vůbec žádnou podporu s vypracováním úkolů - pokud žák neodevzdává úkoly
nebo nekomunikuje, i zde bychom využili telefonní hovor - můžeme i videohovor, který podpoří kontakt s učitelem (pokud samozřejmě má žák/rodina dostatečně dat pro stažení videonávodů).

Varianty, které se osvědčily:
Videonávod uložený na youtube (krátké vysvětlení látky přímo pedagogem)
Odkazy na videnávody k jednotlivým učebním tématům
Facebook
Komunikace přes whatsapp, messenger, skype
Komunikace přes telefon
Děti a rodiny online s běžným připojením

V tomto případě odpadá překážka technického vybavení, ale zůstává absence domácí podpory. Platí tedy to samé, jako u předešlých skupin, děti potřebují vše vysvětlit tak, aby to pochopily, a
potřebují pravidelný kontakt se školou, pedagogem, který od nich jakkoli získává zpětnou vazbu. I v tomto případě je tedy důležité kromě vysvětlení učiva nezapomenout na udržování pravidelného

20. Podněty pro učitele a školy v nouzovém stavu s ohledem na sociálně
znevýhodněné děti  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1MzUzNjUsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1MzUzNjUsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1MzUzNjUsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22535365
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http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.clovekvtisni.cz%2Fpodnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp


kontaktu, aby děti během dlouhé absence ve škole, nevypadly ze systému zcela.

Varianty, které se osvědčily:
Videonávod uložený na youtube (krátké vysvětlení látky přímo pedagogem)
Odkazy na videnávody k jednotlivým učebním tématům
Facebook
Komunikace přes whatsapp, messenger, skype
Google Classroom
Podpora dětí prostřednictvím společných skupin a chatů online
Co vidíme, že je problém a nefunguje (děti a rodiny to nemohou zvládnout):
Materiály jsou pouze na webu školy - děti nemají možnost si je vytisknout, vyplnit.
Velké množství online materiálů (procvičování), které vyžadují práci na PC – nelze tvořit na mobilním telefonu a s omezeným datovým připojením.
Zadávání online úkolů v daný den s krátkým termínem odevzdání (mnohdy ten samý den odpoledne).
Škola vydala materiály k učení fyzicky a jinak komunikaci nezajišťuje
Děti a rodiny, které nejsou online, nikdo nekontaktuje ani telefonicky
Učitelé stejné školy nejsou v přístupu a požadavcích sjednoceni, ani děti v jedné rodině nemají tedy stejný systém komunikace se školou
Škola úkoly zadává a posílá, ale neověřuje si zpětnou vazbu
Náročnost učiva - zadání je složité, komplikované, mnohdy zcela nové, děti by měly být schopné zvládnout sami s asistencí učitelů nebo případně dobrovolníků z řad studentů, neziskových
organizací, někde nemůžeme počítat s asistencí rodičů, tedy zadání by mělo brát v úvahu i děti, které mají s učením problémy
Velký objem zadaného učiva, které nelze stihnout, zvládnout, pochopit - zvláště u žáků 2.stupně a středoškoláků, kde je více učitelů a někdy nejsou v požadavcích sladěni
Práce s dětmi s těžkými poruchami učení
Děti mají učebnice a sešity ve škole a nemohou pro ně, nemají z čeho čerpat
Co víme, že je opravdu potřeba
Pravidelný kontakt s dětmi: jakýmkoli vhodným způsobem, kdy získáváme pravidelně zpětnou vazbu, motivujeme děti a poskytujeme podporu
Mít možnost pracovat v offline režimu (telefonovat, mít možnost tisku materiálů k učení a vyplňování)
Komunikace s rodičem - ujistit se, že ví o novém režimu, že děti mají úkoly na každý den, a že ví, kde najde potřebné informace a je domluva na formě předávání učiva
Ověřovat si u rodičů a dětí, že objem a náročnost učiva jsou zvládnutelné a přizpůsobovat tomu zadávání
Při limitech komunikace ze strany rodin/rodičů v rámci komunikace využít služeb NNO nebo jiných služeb - tam, kde jsou k dispozici
Podpořit děti se speciálními vzdělávacími potřebami - využít na jejich doučování dobrovolníky, neziskové organizace,
Informovat o tom, jak to bude po návratu do školy, co děti čeká, na co se mají připravit

SOUHRN:

Zadávání učiva tak, aby bylo dostupné pro všechny Využít online nástroje, které lze použít na chytrém telefonu Ověřovat si zpětnou vazbu a pravidelně – telefonicky tam, kde jiný kontakt
nefunguje S dětmi, které nejsou online minimálně 1x týdně mluvit Být v kontaktu s rodiči, aby byli informovaní Když komunikace nejde, zkusit oslovit neziskovou organizaci, sociální službu nebo
jinou podporu

V případě dotazů prosím kontaktujte Zuzanu Ramajzlovou,  zuzana.ramajzlova@clovekvtisni.cz, + 420 728 381 446

Podněty byly shromážděny z dat terénních pracovníků 9 poboček společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a za konzultací s organizacemi: Amalthea, z.s., Česky západ, o.p.s., Diakonie ČCE-
Jablonec nad Nisou, Diakonie ČCE- Západní Čechy, Ester, z.s. Farní charita Česká Lípa, Husitské centrum, o.p.s., Cheiron T, o.p.s., IQ Roma servis, o.p.s., Kostka Krásná lípa,p.o., Maják
Hradek, z.u., Ponton, s.z., Romodrom, o.p.s., Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, Tady a Teď, o.p.s.

SEKCE: Ostatní POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (2x), čce (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (11:24:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji od pátečního večera evidujeme 50 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Mezi nové případy patří i klient a zaměstnanec
libereckého domu seniorů na Františkově. Domov už přijal nezbytná opatření. Část zaměstnanců zůstane v domácí karanténě, část na služebních pokojích Domu Bára. Celé
patro se dezinfikuje. Vybraní klienti a zaměstnanci domova projdou preventivními testy.

Z důvodu potvrzené nákazy jednoho z pracovníků Domu seniorů Liberec-Františkov a jednoho klienta budou od pátku 27. března 2020 provádět odborníci dezinfekční práce na jednom z pater
Domu Bára. Preventivními testy na onemocnění Covid-19 projdou také vybraní klienti a zaměstnanci.

„Již nyní jsou prováděna nezbytná opatření. Část zaměstnanců zůstane v domácí karanténě, část na služebních pokojích Domu Bára. Celé patro se dezinfikuje a následně odborníci a zdravotníci
dle výsledků testů vyhodnotí další postup," uvedla tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Andrea Fulková.

Případy onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem v Libereckém kraji podle okresů: Liberecko 24 (+3 osoby), Jablonecko 14 (+1), Českolipsko 2 a Semilsko 10 osob. V České
republice je celkem 2 279 osob s prokázanou nákazou, 11 vyléčených osob a 9 obětí. Celkem provedeno 31 127 testů. Údaje z 27. 3. 17:46. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

„Ministerstvo zdravotnictví musí především zajistit okamžité testování všech zaměstnanců pobytových zařízení pro seniory a všechny rizikové zaměstnance zatím ponechat mimo zařízení. V
druhém kroku je nutné otestovat všechny klienty těchto zařízení a začít těmi domovy, kde jsou nemocní už indikováni. K tomu ale zoufale hodně potřebujeme navýšit schopnost zdravotního
systému testovat více lidí denně a hlavně testovat rizikově skupiny," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V noci dorazila do Libereckého kraje další dodávka ochranných pomůcek, „Pomohla k nim páteční poněkud mobilizační videokonference Asociace krajů České republiky s panem ministrem
Hamáčkem, paní ministryní Maláčovou a panem Prymulou," upřesnil hejtman Půta.

Hasiči přivezli rukavice (7 000 kusů), respirátory N95 (2 080), roušky (125 400), respirátory KN95 (2 600), obleky (1 250) a brýle (800). V sobotu dopoledne bude materiál rozvážen všude tam v
kraji, kde nejvíc chybí, především nemocnice a pobytovky sociálních služeb. 

Sdílet s přáteli na facebooku

V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům

21. Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky   
seznam | nahoru
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Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:30:09) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Již druhým týdnem zajišťuje chod kraje za probíhající koronavirové pandemie Krizový štáb Libereckého kraje. Díky němu se již podařilo kromě řady dalšího také zajistit výrobu
filtrů z nanomateriálu do roušek pro nejohroženější skupinu: policisty, hasiče a zdravotníky.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem nejen v krizovém štábu, ale i těm, kteří se starají o nemocné a zajišťují zásobování tak, aby byl všeho dostatek. Právě slovo dostatek je klíčové, protože
rozhodně nemáme stále dost všech prostředků k vyšetření na koronavirus ani ochranných pomůcek," uvedl hejtman Martin Půta. „Kdybychom už druhý týden neorganizovali náhradní výrobu všeho
potřebného, v tuto dobu už bychom některá zdravotnická zařízení dále nemohli udržet v provozu."

Velký dík patří také firmám a organizacím, které pomáhají, kde se dá. Například firma Mocca věnovala těm, kteří pomáhají tunu sladkostí, svijanský pivovar zase poskytl dodávku nealkoholických
piv, některé podniky nabízí záchranářům jídlo a kávu zdarma.

„Odměnou může kdykoliv přispět každý, kdo bude chtít. V současné situaci je každá pomoc vítaná a potřebná," vyzval hejtman Půta. Hlásit se lze na telefonní lince Krizového štábu Libereckého
kraje 485 226 999. O víkendu slouží od 8 do 14 hodin, v pracovním týdnu pak od 7 do 19 hodin. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš

22. Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme   
seznam | nahoru
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Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (05:20:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Česko Jaroslav Krupka

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zmatky kolem otevíracích hodin určených seniorům v supermarketech a obchodních centrech povzbuzují další tvorbu vtipů. Internetoví diskutéři však dávají najevo i nervozitu nad obtížnou
orientací v neustále se měnících regulačních předpisech.

Nákupní doba, vyhrazená pro seniory nad 65 let v důsledku šířící se koronavirové nákazy, se prozatím ustálila na čase mezi 8 až 10 hodinou ranní. Nutno podotknout, že to byla již třetí změna
během sedmi dnů.

Omezení pro ostatní nakupující se tak posunulo o hodinu oproti předcházejícímu času. Změnu oznámila vláda v pondělí 23. března kolem půl desáté večer.

A aby to nebylo moc jednoduché, v obchodech do 500 metrů čtverečních nebude omezení, které vládní kabinet původně zavedl od minulého čtvrtka, platit vůbec.

Změny vyvolávají posměšky i kritiku

Tyto změny vyvolávají posměšky i kritiku. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy vracejí do obchodů chaos a vyvolají razantní navýšení koncentrace lidí včetně
seniorů.

Prouza v této souvislosti zmínil statistiky nákupního chování, které podle něj prokazují, že mnoho důchodců chodí do prodejen hned po jejich otevření, jak jsou standardně zvyklí. V důsledku změn
se tak promíchají s dalšími zákazníky.

"Pro starší lidi je přemíra rychle se měnících informací značně stresující, proto je dobré neměnit znovu to, co platí, pokud jde o nákupní dobu," uvedl mluvčí Diakonie Českobratrské církve
evangelické Pavel Hanych.

"Člověk místo neustálého sledování ministrů na tiskovce jak na orloji pracuje a počítá s tím, že nebude zbytečně chodit do krámu pro chleba, že ho koupí ráno… A pak se v půl desáté večer dozvi,
že ráno je vyhrazeno pro důchodce, takže zítra je bez snídaně. Pardon, my friends, ale to potřebujou zvednout u těch tiskovek sledovanost? Nebo existuje nějaké - jakékoli - rozumné zdůvodnění,
proč se tyto vyhrazené hodiny změnily?" zněla jedna z reakcí, které se záhy po vyhlášení nových časů objevily na sociálních sítích.

Na neustálé změny začali reagovat také známí internetoví komentátoři a vtipálci.

Senioři budou moct nakoupit pouze v obchodech, které mají dveře na severoseverovýchod, manažer obchodu vlastní Border kolii, pracuje tam prodavačka jménem Cecilie a skladník jménem
Haakon a pouze když bude Mars ve čtvrtém domě.

Jednodušší to být nemůže.

— Jie v exilu (@jietienming) March 23, 2020

Sarkastickým komentářem oglosoval aktuální situaci například populární twitterový komentátor a aktivista známý pod přezdívkou Jie (podle jména někdejšího poradce Miloše Zemana, který se
"ztratil" v Číně), na nějž záhy začali reagovat další.

Přátelé, já vám vopravdu nevim, já vám klidně skočím nakoupit, ale já bych vám to neradil. Já totiž všechno sežeru… pic.twitter.com/55832phqzz

— Fit Twit (@HypoTwitt) March 23, 2020

V internetových memech a vtípcích se objevily odkazy na populární filmy zachycující seniory (kromě výše uvedeného snímku Slavnosti sněženek, kde roli postaršího "žrouta" neodolatelným
způsobem ztvárnil režisér Jiří Krejčík, šlo zejména o film Na samotě u lesa s postavou "dědy Komárka" - oba filmy režíroval Jiří Menzel).

Podle satirických glos vláda provádí tyto změny za účelem udržení seniorské duševní svěžesti. "Nehudrejte pořád. Je to vynikající mozkový trénink a prevence Alzheimera, navíc to pojišťovny
nestojí ani pěťák. Pravděpodobně si vzala vláda za vzor staré dobré Dostihy a sázky. Prymula je filištín a zabíjí dvě mouchy jednou ranou," shrnul tyto připomínky jeden z uživatelů Twitteru.

Proč dochází ke změnám?

Vláda původně vyhradila pro seniory od minulého čtvrtka čas od 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Hned po prvním dni jeho účinnosti však posunula hodiny na dobu
mezi 07:00 a 09:00 a omezení se přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance
pečovatelských služeb.

Další posun, tedy na čas mezi 08:00 a 10:00, který platí teď, vysvětlil premiér Andrej Babiš tím, že by měl nově umožnit nakoupit si pracujícím lidem cestou do práce mezi sedmou a osmou.

Podle statistické ročenky žilo v Česku koncem roku 2018 něco málo přes dva miliony lidí starších 65 let. Představovali zhruba 19,6 procenta obyvatelstva České republiky.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

23. Češi se opět baví. Parodují už i zmatky okolo otevírací doby pro seniory   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (10:43:16) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Klára Preislerová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Město Turnov spouští novou komunikační platformu, která zajistí občanům přehled o aktuální krizové situaci a informaci dostanou přímo do svého mobilního telefonu. Využívání
Mobilního rozhlasu je pro občany města zdarma. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Stačí se jen registrovat na webu https://turnov.mobilnirozhlas.cz/registrace nebo přes mobilní aplikaci Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios 

„Nejprve sesbíráme telefonní kontakty a poté budeme občany informovat o aktuálním dění v souvislosti s pandemií koronaviru. Mobilní rozhlas budeme využívat i v případě dalších krizových situací
jako byly v minulosti povodně či velké požáry," sdělil starosta Tomáš Hocke.

Starosta vyzval občany, aby se do komunikační platformy určitě zaregistrovali a získávali aktuality přímo do mobilního telefonu. Telefonní čísla z historické databáze povodně budou do Mobilního
rozhlasu rovněž převedeny.

Sdílet s přáteli na facebooku

Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
Turnov má potvrzený třetí a čtvrtý případ koronaviru
Jak probíhá chod Městského úřadu v Turnově během nouzového stavu
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily
Město Turnov rozdalo první várku respirátorů
Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
ČVUT poskytlo horské službě gel proti koronaviru
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (15:20:22) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Policie.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

KRAJ: Krizové linky

Odkazy na linky týkající se Coronaviru

NÁZEV

ČÍSLO

PROVOZNÍ DOBA

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

724 810 106

725 191 367

nonstop

INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

1212

24. Turnov spouští Mobilní rozhlas. Získáte krizové zprávy do mobilu   
seznam | nahoru

25. Kontakty na krizové linky   
seznam | nahoru
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nonstop, ZDARMA

Další odkazy

NÁZEV

ODKAZ

PROVOZNÍ DOBA

MZČR – INFORMACE O CORONAVIRU

https://koronavirus.mzcr.cz/

nonstop

Magistrát Hl.m.Prahy – aktuální informace a doporučení ke koronaviru

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Odkazy na LD pro dospělé

ZDARMA:

NÁZEV

ČÍSLO

PROVOZNÍ DOBA

KRIZOVÁ LINKA pro seniory nad 65 let

MHMP + Život 90 – rozdělovník dalších telefonních linek, včetně pomoci s donáškou jídla, psycholog. Pomoci, hygien. Stanice, apod.

800 160 166

nonstop

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

116 123

Nonstop

Chat: 12:00 – 17:00 denně

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

116 006

nonstop

RODIČE

116 000

Nonstop

Chat: 12:00 – 17:00 denně

LINKA EDA

800 40 50 60

pondělí až pátek: 9:00 - 15:00

SENIOŘI

800 157 157

nonstop

SENIOŘI

800 200 007

každý den: 8:00 – 20:00

NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

800 350 000

pondělí až pátek: 10:00 – 18:00

LINKA AIDS POMOCI

800 800 980

nonstop

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI

800 722 722

pondělí: 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:30

ANONYMNÍ LINKA DŮVĚRY PRO ALKOHOLIKY A JEJICH RODINY

724 307 775

čtvrtek: 8:00 - 22:00

KRIZOVÁ A INFORMAČNÍ LIKA NA POMOC ZVÍŘATŮM

800 888 500

pondělí až pátek: 9:00 - 17:00
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Zelená Linka Anděl strážný

800 603 030

nonstop

ZPOPLATNĚNÉ:

RODIČE

ČÍSLO

PROVOZNÍ DOBA

RODIČOVSKÁ LINKA

606 021 021

pondělí až čtvrtek 13:00 – 21:00, pátek 9:00 – 17:00

LD CKI BOHNICE

284 016 666

nonstop

LD DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

777 715 215

nonstop

LINKA RIZIKA KYBERPROSTORU

778 510 510

nonstop

Další odkazy pro dospělé

NÁZEV

ODKAZ

PROVOZNÍ DOBA

E-LINKA CHATOVÉ PORADNY

https://www.elinka.iporadna.cz/

nonstop

RODIČOVSKÁ LINKA – CHATOVÁ PORADNA

https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

neděle, 9:00 - 13:00

Odkazy na LD pro DĚTI

NÁZEV

ČÍSLO

PROVOZNÍ DOBA

LINKA BEZPEČÍ

116 111

nonstop, ZDARMA

MODRÁ LINKA

608 902 410

731 197 477

každý den od 9:00 do 21:00

LD DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

777 715 215

nonstop

Další odkazy pro DĚTI

NÁZEV

ODKAZ

PROVOZNÍ DOBA

LINKA BEZPEČÍ – CHATOVÁ PORADNA

https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

každý den 9:00 – 13:00 a 15:00 – 19:00

LINKA BEZPEČÍ – EMAILOVÁ PORADNA

https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/napis-nam/

nonstop, odpověď do 3 pracovních dnů

MODRÁ LINKA – CHATOVÁ PORADNA
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https://chat.modralinka.cz/

Každý den 12:00 - 21:00

MODRÁ LINKA – SKYPE

MODRÁ LINKA – E-MAILOVÉ PORADENSTVÍ

Modralinka

help@modralinka.cz

LD důvěry podle krajů – ZPOPLATNĚNÉ – PRO DOSPĚLÉ:

KRAJ

SLUŽBA

PROVOZNÍ HODINY

TELEFON

JIHOČESKÝ

LD České Budějovice

nonstop

387 313 030

JIHOMORAVSKÝ

LD Blansko (diecézní charita Brno)

nonstop

516 410 668

SKYPE LD Blansko: linka.duvery.blansko

denně: 14:00 - 18:00

KARLOVARSKÝ

LD Karlovy Vary (Res vitae, o.s.)

Po – Pá: 18:00 - 6:00

353 588 080

723 963 356

KRÁLOVEHRADECKÝ

není LD (dát číslo na jinou, třeba Liberec)

LIBERECKÝ

LD Liberec (Centrum intervenčních a psychosoc. služeb)

nonstop

485 177 177

606 450 044

MORAVSKOSLEZKÝ

LD Karviná (Centrum psycho. pomoci)

nonstop

596 318 080

777 499 650

SKYPE LD Karviná: linka.duvery.karvina

nonstop

LD Ostrava

nonstop

737 267 939

596 618 908

OLOMOUCKÝ

LD Olomouc

Po – Pá: 18:00 - 6:00

585 414 600

PARDUBICKÝ

LD Ústí nad Orlicí

nonstop

465 524 252

SKYPE LD Ústí nad Orlicí: linka.duvery.uo

denně: 9:00 - 21:00
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e-mailové poradenství: mail@spirala-ul.cz

PLZEŇSKÝ

LD Plzeň (LD Ledovec)

denně: 8:00 - 24:00

739 055 555

PRAHA

Pražská linka důvěry

nonstop

222 580 697

Emailové poradenství: linka.duvery@csspraha.cz

Chat: www.chat-pomoc.cz/

Po-čt 9:00 – 21:00

Pá 9:00 – 15:00

So 14:00 – 20:00

SOS Centrum Diakonie ČCE – SKP

Pro klienty nad 11 let

Denně 9:00 – 20:00

608 004 444

Chat: https://www.elinka.iporadna.cz/

STŘEDOČESKÝ

LD Kladno

nonstop

777 684 444

312 684 444

SKYPE LD Kladno: linka.duvery.kladno

denně: 8:00 - 20:00

E-mailové poradenství: poradenstvi@ldkladno.cz

LD Mladá Boleslav

Po - Pá: 9:00 - 18:00

326 741 481

LD Kutná Hora

Po - Ne: 8:00 - 22:00

327 511 111 602 874 470

ÚSTECKÝ

LD Ústí nad Labem (Spirála)

nonstop

475 603 390

VYSOČINA

LD Střed

denně: 9:00 - 21:00

775 223 311

568 443 311

ZLÍNSKÝ

Linka SOS Zlín

nonstop

577 431 333

778 400 170

e-mailové poradenství: sos@zlin.cz

http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

Ostatní linky psychologické pomoci:

NÁZEV

ČÍSLO

PROVOZNÍ DOBA

LINKA POMOCI aktivity Života za zdí
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774 334 539

Denně 14:00 – 23:00

Krátká krizová intervence

nonstop, ZDARMA

Psychologická pomoc Praha 6  (Prevcentrum + Fokus Praha)

777 161 138

775 859 274

775 859 278

Po-Pá 8:30 – 18:00

Psychologická pomoc v krizi – Praha 10

739 268 527

777 800 983

Po-Pá 9:00 – 17:00

Po-Pá 8:00 – 18:00

Psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. https://www.delamcomuzu.cz/

SPONDEA - informace s kontakty, kam se lidé v tísni, nejen v souvislosti s domácím násilím, mohou obrátit jsou přílohou tohoto dokumentu!

nprap. František Procházka, 25. března 2020

SEKCE: Instituce a organizace POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (14:31:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články kp, pjs

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ve středu 25. března byl starosta města Turnov informován Krajskou hygienickou stanicí v Liberci o druhém případu výskytu koronaviru na území města. „Jedná se o ženu, která
má úzkou vazbu na předešlý případ výskytu v našem městě. Je prováděno epidemiologické šetření kontaktů," sdělil starosta Tomáš Hocke.

Z dostupných oficiálních zdrojů na internetu mají 4 z 5 nakažených mírnější průběh onemocnění a jsou léčeni doma, onemocnění se projevuje stejně jako viróza. Můžeme potvrdit, že zdravotnický
systém v Libereckém kraji je připraven postarat se o pacienty s těžším průběhem onemocnění.

„Měli bychom počítat s tím, že za měsíc nebo dva můžeme onemocnět, to je přirozené a zřejmě bude vývoj tímto směrem postupovat. Chránit se musí ti nejvíc zranitelní, senioři nad 65 let a
chronicky nemocní," doplnil Hocke.

Nemocní, kteří potřebují hospitalizaci, budou odváženi do nemocnice v Liberci na infekční oddělení. „Nařízená restriktivní opatření mají zpomalit průběh pandemie, ale stejně se budeme muset ve
společnosti promořit. Chovejme se prosím všichni rozumně, zachovejme si optimismus," vyzval občany starosta Tomáš Hocke.

Aktuálně je ve čtvrtek odpoledne v Libereckém kraji 34 lidí nakažených koronavirem, z toho devět z okresu Semily a dva přímo z Turnova. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Město Turnov rozdalo první várku respirátorů
Studenti středních škol nezahálí, šijí roušky a vyrábějí ochranné štíty
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
ČVUT poskytlo horské službě gel proti koronaviru
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

26. Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NzI1MTYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NzI1MTYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NzI1MTYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22572516
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22572516
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasepojizeri.cz%2Fsemilsko-aktualne%2Fdruhy-potvrzeny-pripad-koronaviru-v-turnove-pet-v-okrese-semily%3FaktualitaId%3D64202


KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Druhý potvrzený případ koronaviru v
Turnově, pět v okrese Semily (Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (13:39:48) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Město Třebíč

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

���� Zaměstnanci městské policie ušili víc než 300 roušek. Prioritně byli zabezpečeni strážníci v běžném výkonu služby. Po vybavení všech zaměstnanců městské policie věnovali strážníci 170
bílých roušek třebíčské nemocnici a 50 jich putovalo do Diakonie ČCE v Myslibořicích, sestřičkám a seniorům. ❤️

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:13:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

První zkušební vzorky filtrů z nanovláken do ochranných roušek si v pátek na Krajském úřadu Libereckého kraje převzali zástupci Policie České republiky a Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje.

„Policisté a hasiči budou nyní něco jako zkušební jezdci. Během nadcházejícího víkendu v běžném provozu prověří, jak se v rouškách vybavených nanoochranou pracuje a jak v nich funguje
výměna filtrů," prohlásil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nanofiltry, které nechává vyrábět Liberecký kraj ve spolupráci s firmami Elmarco a Drylock, nejsou na prodej. Dostanou je zdarma policisté, hasiči a záchranáři v Libereckém kraji, následně je
obdrží obce v regionu. Poté se budou distribuovat bezplatně složkám Integrovaného záchranného systému v rámci celé České republiky.

Pro veřejnost zatím nejsou určeny. „Nekontaktujte nás prosím s žádostmi o koupi tohoto nanomateriálu nebo s nabídkami na jeho distribuci. Nejprve musíme zabezpečit dodávky pro Integrovaný
záchranný systém kraje a naší země. Děkuji za pochopení," uzavřel hejtman Půta.

Sdílet s přáteli na facebooku

Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

27. ���� Zaměstnanci městské policie ušili víc než…   
seznam | nahoru

28. Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22572097
https://www.maximusweb.cz/public/original/22569154
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTE3MzYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTE3MzYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTE3MzYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22611736
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22611736
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMestoTrebic%2Fposts%2F3157901027567643
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MzkxMzgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MzkxMzgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MzkxMzgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22639138
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22639138
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasejablonecko.cz%2Fjablonecko-aktualne%2Fpoliciste-a-hasici-z-kraje-si-prevzali-prvni-davku-ochrannych-nanofiltru%3FaktualitaId%3D64227


KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (21:34:16) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Andrea Fulková, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Onemocnění virem Covid-19 se prokázalo v Domově seniorů Liberec-Františkov u dvou klientů, kteří byli spolu na pokoji a u jejich ošetřovatelky. V pátek i v sobotu odborníci
dezinfikovali prostory jednoho z pater Domu Bára ve františkovském domu seniorů. Tyto prostory zůstanou nadále oddělené od ostatních pater.

Preventivními testy na onemocnění Covid-19 je testováno dalších 20 osob, kteří byli vybráni krajskou hygienickou službou. Část zaměstnanců je již doma v karanténě.

„Nelehká je naše situace, protože i když ministerstvo zdravotnictví nařídilo postup a pravidla, jakým způsobem se mají pracovníci v sociálních službách chránit, nemůžeme je, i kdybychom sebevíc
chtěli, naplňovat, protože jsme pro pracovníky v sociálních službách v kraji žádné respirátory FFP3 nedostali," řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

Liberecký kraj dnes v noci a ráno z vládní zásilky do svého skladu přijal 17 400 respirátorů FFP2 a žádný respirátor FFP 3. Používat vždy jeden respirátor třídy FFP3 po dobu maxomálně 8 hodin
denně a pak jej vyměnit za nový přitom nařizuje mimořádné opatření, které nedávno vydalo ministerstvo zdravotnictví.

„V tuto chvíli máme pro zařízení sociální péče z dnešní dodávky vyčleněno 2000 respirátorů FFP2, což nám stačí tak na dva dny. Obleky nemáme žádné, protože těch 1250 kusů, které jsme dnes
jako kraj dostali, musí pochopitelně obdržet zdravotníci v páteřních nemocnicích a záchranná služba," vysvětlil náměstek Svoboda.

„Podnikáme i partyzánská opatření, nakoupili jsme ochranné celoobleky, které se používají třeba v potravinářství nebo v úklidových službách. Kdybychom v našem kraji u regionálních firem
nevyráběli nanoroušky a nanofiltry do plátěných roušek, nebyli bychom schopni chránit ani všechny naše potřebné zaměstnance ve zdravotnictví a v pobytových službách. V pátek jsme dostali
5000 kusů těchto nanofiltrů a dalších 45 000 dostaneme v neděli," dodal radní Svoboda.

Liberecký kraj má 39 sociálních zařízení s celkem 1910 lůžky. V domově seniorů na Františkově se více než stovka zaměstnanců stará o dvě stovky klientů. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme
Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Kraj začne vyrábět filtry z nanovláken. Chce je dodávat záchranářům
Liberecký kraj má 18 nakažených, jeden z domova důchodců Český Dub
Vyjádřete podporu s písní Není nutno
Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
Policisté předali 500 respirátorů záchrance, v kraji už je 16 nakažených
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212
Hejtman Půta děkuje starostům v Libereckém kraji za úsilí a nasazení
V Libereckém kraji je 12 pacientů s koronavirem, nejméně z republiky
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

29. V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22642189
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NDc0NzMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NDc0NzMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NDc0NzMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22647473
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22647473
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasejablonecko.cz%2Fjablonecko-aktualne%2Fv-krajskych-socialnich-sluzbach-stale-nemaji-dost-ochrannych-pomucek%3FaktualitaId%3D64234
https://www.maximusweb.cz/public/original/22645249


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (23:30:03) Tisk Konfederace sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny EVA PRESOVÁ

Otevřít originál | Otevřít detail

Kde seženu roušku? Komu mám zavolat, mám-li podezření, že jsem se nakazila? Ztratil jsem práci a docházejí mi úspory, na koho se obrátit o pomoc? Tyto a podobné žádosti o radu teď doslova
prší na poradny všeho druhu. 

PRAHA „Jsme vystaveni náporu a není to konečná,“ varuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Spousta provozů je kvůli koronavirové pandemii zavřených, podstatná část služeb
musela přerušit své fungování. V některých oborech již dochází k propouštění. „Lidé nás teď nejčastěji kontaktují kvůli potížím spojeným s poklesem příjmů coby důsledku dočasných opatření na
straně zaměstnavatele,“ potvrdil Šmejkal. „Už nyní sledujeme, že lidé zejména v oblasti cestovního ruchu či pohostinství přicházejí o práci. Týká se to taxikářů, obsluhy v hotelích hotelů a
pracovníků dalších služeb,“ uvedl pro LN ředitel Poradny při finanční tísni. 

Očekává, že se mnozí v reakci na vzniklou nouzi začnou v důsledku pokračující epidemie zadlužovat. Ostatně z průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že téměř pětina Čechů nevystačí se svými
finančními rezervami ani měsíc a že více než 40 procent lidí lituje, že nemá nyní naspořeno více peněz. Šmejkal proto apeluje na uvážlivý přístup. „Pokud se objeví indicie, že v zaměstnání mohou
nastat problémy, doporučuji, aby každý doma zvážil své priority. Odpověděl si na otázky: Jak vyjdu? Mám rezervy? Co musím platit a co si můžu odpustit?“ 

Šmejkal zároveň varoval, že pokud si dlužníci nevyřídí odklad splátek a dostanou se do prodlení, mohli by začít vytloukat klín klínem – tedy brát si další úvěry na splacení těch předchozích. „To je
ale cesta do ještě větších problémů,“ řekl. 

K dotazům na řešení dluhů, potíží s bydlením, získáním sociálních dávek či rodinných svízelů, což jsou nejčastější témata v „běžné“ době, teď v občanských poradnách přibyly otázky pochopitelně
spojené s koronavirovou nákazou. „Lidé se nás tážou, kde seženou roušky, kdo jim pomůže s hlídáním dětí, zejména senioři se pak dotazují, kde si zajistit obědy,“ řekl LN předseda výboru
Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda. „Také se ptají, kam se obrátit, pokud mají podezření, že jsou nakažení. Více volají senioři, ale registrujeme i řadu kontaktů od rodičů s malými
dětmi,“ doplnil Kalvoda. 

I v době šířící se pandemie je většina poraden nadále připravena lidem pomoci, osobní kontakt však zpravidla nahradil telefonický či e-mailový. „Do doby, než budou mít všichni k dispozici
dostatek ochranných pomůcek, přestáváme nabízet osobní poradenství. Snad jen ve výjimečných případech, se striktním dodržením odstupu, umožníme převzít si například potřebné smlouvy a
jiné materiály,“ uvedl pro LN Šmejkal s tím, že telefonní a e-mailové poradenství funguje bez omezení. 

„V tuto chvíli jsou všechny pražské pedagogicko-psychologické poradny pro veřejnost uzavřené a vyšetření jsou odložena,“ řekla LN ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2
a 4 Galina Jarolímková. 

Výjimku z poradenství „na dálku“ tvoří někteří psychologové. „Funguji normálně, pacienty mám objednané na několik týdnů dopředu. Co vím, tak kolegové jsou na tom podobně,“ potvrdila LN
majitelka psychologické poradny z Prahy 6 Marta Galaktionová. O uzavření ordinace by podle svých slov uvažovala pouze tehdy, kdyby jí to nařídil stát. Stávající klienti k ní nadále docházejí v
dohodnutých termínech; odhlašují se pouze noví zájemci o její poradnu. 

Využijte všeho, co prospívá 

Psycholožka potvrdila, že časté dotazy se teď týkají obav z nákazy koronavirem. Co lidem radí? „Aby se nebáli a místo toho aby posilovali svou imunitu. Aby neváhali využít všeho, co jim
prospívá, ať už to je zdravá strava a její doplňky, očistné čaje, fyzická námaha, či třeba malování. Aby se smáli vtipům, poslouchali zpěv ptáků. A kdykoli se strach objeví, aby se pochválili.
Obranný systém se pak bude radovat,“ doporučila. 

V době omezení volného pohybu mohou zájemci využít služeb online psychologických poraden. Výběr konkrétního psychologa i platba se dějí prostřednictvím internetu, konzultace pak telefonicky.
Radu v těžkých životních situacích lze zdarma získat i na Modré lince, která radí telefonicky, přes službu Skype, chat či prostřednictvím e-mailu. Na obdobném principu jako psychologické
poradenství „na dálku“ fungují i právní poradny, například Právní linka. 

Tipy, kde najít dobrou radu 

Asociace občanských poraden www.obcanskeporadny.cz 

Poradny při finanční tísni www.financnitisen.cz 

Pedagogicko-psychologické poradenství www.spoludoma.cz 

Psychologické poradenství www.mojra.cz 

Právní poradenství www.pravnipomoconline.cz

SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Čechy

30. Smějte se vtipům, chvalte se   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  předseda (1x), hynek (1x), kalvoda (1x)

DUPLICITNÍ S: Smějte se vtipům, chvalte se ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Konfederace sociálních služeb, Morava );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (14:02:00) Sociální sítě A.N.O. Twitter.com - Příspěvky RESPEKT_CZ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

„To, co se děje v domovech důchodců, bylo nevyhnutelné. Jen jsme čekali, kdy tahle časovaná bomba kvůli nečinnosti státu vybuchne,“ říká ředitel Asociace nestátních organizací Matěj
Hollan. ⚠️  https://t.co/7QhZq38xLi

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), nestátních (1x), organizací (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (14:45:08) Internet A.N.O. Brněnská drbna - Zprávy pixabay.comMartin Šeda, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí jsou pod palbou kritiky. Náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal (ČSSD) kritizuje ministerstvo zdravotnictví za tristní
komunikaci s kraji, informace se podle něho dozvídají pouze z tiskových konferencí a nařízení, kdy mají domovy seniorů vyhradit deset procent kapacity pro klienty nakažené nemocí COVID-
19, je podle něj zcela mimo realitu. Pod tlakem je i ministerstvo práce a sociálních věcí, které je podle zástupců sociálních služeb nečinné a nechává tak stovky tisíc seniorů v ohrožení života.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, že klienti peřovatelských domů, kteří nebudou vyžadovat převoz do nemocnice a budou mít lehčí příznaky, mají zůstávat podle ministra Adama Vojtěcha
(ANO) v zařízení. To však tvrdě kritizují zástupci kraje i sociálních služeb. „Podle ředitelky jednoho z domovů pro seniory je přístup ministerstva hazardem se zdravím a životy jak klientů, tak
zaměstnanců, protože o ně nemohou pečovat, když nemají žádné ochranné pomůcky," uvedl Šlapal.

„Z domovů pro seniory nelze udělat nemocnici. Je možné zařídit dočasnou karanténu do výsledku testu, ale ne déle. Pak musí následovat převoz do nemocnice. Jakmile se nákaza rozšíří v
zařízení, smrtnost bude obrovská a nikoho v domově neochrání ona nesmyslná desetiprocentní covidzóna," uvedl dále Šlapal.

Personál domovů pro seniory navíc kromě ústenek nemá žádné ochranné pomůcky, první by měl získat až v neděli. „ Zároveň jsme personálně již nyní na hraně možností. Je jen otázkou času,
kdy odpadnou další pracovníci," uvedla ředitelka Domova pro seniory ve Vyškově Dana Indráková.

„Všechno děláme jen s minimálním vybavením ochrannými prostředky, které si obstaráváme na vlastní pěst. V mnoha domovech máme pouze rukavice a bavlněné roušky. Společně se
zřizovateli sháníme, co se dá a kde se dá. Péče o nemocné klienty není bez náležitého vybavení ochrannými prostředky možná. Je hazardem se zdravím našich zaměstnanců, kterých máme
málo, a klientů. Proto apeluji na vás, kteří o nasměrování ochranných prostředků rozhodujete, vybavte konečně i sociální služby," uvedla předsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb v
Jihomoravském kraji a ředitelka Domova pro seniory Podpěrova v Brně Vlasta Hrabcová.

Šlapal vyzval ministra i k tomu, aby nesděloval svá nařízení na tiskových konferencích, ale nejprve je směřoval k těm, jimž jsou určena. Stejnou kritiku směřují ministerstvu zdravotnictví i z jiných
krajů a zařízení v celé republice.

Jedním z nejhlasitějších kritiků nečinnosti vlády směrem k sociálním službám je předseda Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. Ten už několik týdnů upozorňuje ministryni práce a
sociálních věcí Jana Maláčovou (ČSSD) na fatální nedostatek ochranných pomůcek v pečovatelských domech a dalších sociálních zařízeních. 

„Sociální sektor obhospodařuje několik set tisíc seniorů každý den. Přitom nám chybí testy, chybí nám zdravotnické vybavení, ochranné pomůcky. Pokud to vláda nezačne řešit, začnou umírat
tisíce těch nejzranitelnějších - seniorů," říká Hollan upozorňuje na skutečnost, že v týdnu byla v Havlíčkově Brodě zjištěna nákaza u deseti klientů a dvou zaměstnanců domova důchodců.

„Na prvním místě ze všeho je, aby zaměstnanci sociálních služeb, kteří jsou v denodenním kontaktu se seniory, měli dostatek testů, a měli dostatek ochranných pomůcek. Jinak to nejde
zvládnout a sebevíc lůžek s plicními ventilátory problém nevyřeší," uzavírá Hollan.

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), nestátních (1x), organizací (1x)

DUPLICITNÍ S: Senioři s příznaky musí z nařízení vlády zůstat v pečovatelských domovech. Je to hazard se životy, zní z kraje i od sociálních služeb ( Brněnská drbna - Zprávy, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Nařízení pro domovy seniorů je mimo realitu, tvrdí náměstek ( Brnan.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Hejtmanův náměstek se obul do
Vojtěcha: Nařízení je mimo realitu, hazarduje se životy (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

31. „To, co se děje v domovech důchodců, bylo nevyhnutelné. Jen jsme čekali,
kdy tahle časovaná bomba…  seznam | nahoru

32. Senioři s příznaky musí z nařízení vlády zůstat v pečovatelských domovech.
Je to hazard se životy, zní z kraje i od sociálních služeb  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (12:58:47) Sociální sítě A.N.O. Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Teď je potřeba zabojovat jak ještě nikdy. Pokud padne sociální sektor, zhroutí se i sektor zdravotní, říkají šéfové tří velkých organizací sociálních služeb - Oldřich Haičman z Diecézní charita Brno,
ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil a Matěj Hollan za Asociace nestátních organizací. Příští dny budou v šíření nebo zastavení viru rozhodující, a proto chceme zajistit a
rozdistribuovat do sociálních služeb tolik ochranných prostředků, kolik budeme moci. Pojďme ochránit ty nejslabší a zároveň pomoci těm, kteří pomáhají jiným. Děkujeme! Link na sbírku:
https://www.darujme.cz/projekt/1202830

SEKCE: Sociální sítě POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), nestátních (1x), organizací (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (08:06:58) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Na večerní skluzavce� díků se zapomnělo na pečovatelky, ošetřovatele a další, kteří poskytují sociální služby!� I to jsou lidé, kteří s obrovským nasazením a sebeobětováním pomáhají těm
nejzranitelnějším každý den, bez ohledu na to, jestli venku řádí koronavirus� nebo ne. A myslet musíme také na pracovníky Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. I ti pracují na
maximum a začnou teď vyplácet obrovské záchranné programy, aby nikdo nezůstal bez peněz.�� Takže nyní ještě za mě: VELKÉ DÍKY �❤️  vám všem!� #spolutozvladnemeJana Maláčová
Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
ČR Senioři v krajích Nadace Krása pomoci Konto Bariéry SenSen Časopis Vital ŽIVOT 90

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (18:18:11) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Moravskoslezský deník Michal Sedlák

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Město Ostrava a dobrovolnická organizace ADRA od úterý 17. března společně pomáhají s nakupováním základních potravin, drogistického zboží a léků osamělým seniorům a lidem v izolaci.

Bezplatná Zelená linka (800 199 922) funguje ve spolupráci s Městskou policií Ostrava, s logistikou pomáhá Trojhalí Karolina.

„O nabízenou službu od jejího spuštění projevila zájem zhruba stovka lidí. Poskytnuta byla téměř sedmdesáti z nich. Zaměřena je totiž na pomoc těm, na které současná situace doléhá nejsilněji,
tedy osamělým seniorům a lidem v karanténě, kteří se nemají na koho obrátit. Lidé volají ale i z jiných důvodů, například kvůli informacím o koronaviru nebo rouškám,“ uvedl primátor Tomáš
Macura.

„Dobrovolníků je dostatek, nákup dorazí včas. Je ale nutné, aby si o nabízenou pomoc volala ta správná cílová skupina. Těší mě, že vzájemná solidarita mezi lidmi stále narůstá, ať už se jedná o
nákupy, logistiku nebo třeba šití roušek. Chci za to Ostravanům poděkovat,“ dodal primátor.

Nákupy s nominální hodnotou do pětiset korun jsou dodány podle potřeby, většinou do jednoho dne od objednání. Nejčastějšími položkami, které dobrovolníci pořizují, jsou základní potraviny –
pečivo, šunka a sýr. Za nákup lidé zaplatí, samotná služba je však bezplatná.

Město dobrovolníky vybavilo ochrannými rouškami a rukavicemi. V současné době má ADRA k dispozici 47 proškolených dobrovolníků z celé Ostravy i okrajových částí. Noví dobrovolníci včetně
studentů Ostravské univerzity, budou zapojeni při dalším nárůstu poptávky o tuto službu.

„Do terénu vyrážejí dobrovolníci, kteří jsou poučení a proškolení v souladu s doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jak mají v případě karantény postupovat a
chránit tak sebe a zároveň klienta před šířením nákazy,“ řekla vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Ta nabídla i jeden příběh jako příklad jak může nakupování dobrovolníků fungovat. „Jedna z prvních seniorek kontaktovala Zelenou linku s tím, že je v nouzi a potřebuje nakoupit ještě týž den. A
stalo se. Dobrovolnice, která bydlí v docházkové vzdálenosti od této paní, s ní už zůstane v kontaktu a podle potřeby jí nakoupí. V podobném duchu probíhají i další kontakty a předávky," dodala
Hoferková.

Po kontaktování Zelené linky koordinátorka Adry vybírá dobrovolníka v nejbližší vzdálenosti od seniora nebo člověka v karanténě. Dobrovolník telefonicky komunikuje s člověkem, který o službu
požádal. V domluvený čas dochází k neosobní předávce peněz a nákupního seznamu. Stejně tak je předán nákup a zbylá hotovost. Dobrovolníci jsou po celou dobu chráněni rouškou a rukavicemi.

Město a ADRA současně apelují na lidi, aby se v případě potřeby obraceli nejprve na své příbuzné, sousedy a známé, popř. využívali existujících komerčních on-line služeb. ADRA je dobrovolnická
organizace a komerční služby nenahrazuje.

SEKCE: Deníky

33. Teď je potřeba zabojovat jak ještě nikdy. Pokud…   
seznam | nahoru

34. Na večerní skluzavce� díků se zapomnělo na…   
seznam | nahoru

35. Dobrovolníci Adry pomohli již stovce osamělých seniorů   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (20:36:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Nákaza nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru se v Česku objevila už v šesti domovech pro seniory, řekla dnes ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. Podle něj by neměly nakažené s mírnými příznaky posílat
do nemocnic, ale měly by se o ně starat samy. Například v menších zařízeních to ale může být problém. Domovy také zatím nemají dost ochranných pomůcek.

Maláčová dnes uvedla, že nákaza koronavirem se objevila v šesti domovech pro seniory v Česku. Neupřesnila počet pacientů či to, zda se nakazili obyvatelé zařízení nebo personál. Podle
dřívějších informací se vyskytla nákaza například u seniorů v domovech v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. Hlavní hygienička Jarmila
Rážová dnes řekla, že obě zařízení přijala řadu opatření a obyvatelé s nákazou jsou teď v nemocnici. Nakaženo je také 24 seniorů a šest zdravotních sester v jedné ze čtyř částí oddělení následné
péče Thomayerovy nemocnice v Praze.

Ministerstvo zdravotnictví nově nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek. Původně tato opatření doporučilo, nyní jsou povinná.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký uvedl, že všechny domovy pro seniory či pro pacienty s demencemi nová nařízení splnit nezvládnou. V malých zařízeních
podle něj není možné některé prostory vyčlenit jen pro případné pacienty, v budovách s atrii se zas nedají úplně oddělit. Ze zjištění krajských redaktorů ČTK vyplývá, že preventivní měření teploty
nebo oddělené stravování klientů zavedly některé z domovů už dřív. Vyčlenění části kapacit pro případné nakažené, jak resort žádá, ale může být pro některé problém.

Průzkum navíc ukázal, že 90 procent poskytovatelů péče nemá respirátory nejvyšší třídy a 70 procent zařízení nemá žádný jednorázový ochranný oblek. Podle Maláčové je nutné personálu v
domovech ochranné pomůcky zajistit. Ministerstvo zdravotnictví ale už dříve uvedlo, že nejdřív musí ochranné pomůcky dostat zdravotníci, kteří si na jejich nedostatek také stěžují.

Podle náměstka hradeckého hejtmana Vladimíra Dernera (KDU-ČSL) by se měly seniorů s onemocněním COVID-19 ujmout nemocnice. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by
ale v nemocnicích měly být jen lidé ve vážnějším stavu, aby pro ně bylo dost místa. Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula poznamenal, že se některá zařízení sociálních služeb snaží
"zbavit" nakažených.

Nákaza novým koronavirem ohrožuje nejvíc právě starší a dlouhodobě nemocné lidi. V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2018 v provozu 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky. V
341 domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencí bylo 20.100 lůžek.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Pravidla pro domovy seniorů se zpřísnila, ochranné pomůcky chybí ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Pravidla pro domovy seniorů se zpřísnila,
ochranné pomůcky chybí (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (19:35:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Zprávy v 18:00 Zprávy v 18:00

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Domovy pro seniory v Česku musí vyčlenit desetinu kapacity pro případné pacienty s koronavirem. Nařídilo jim to Ministerstvo zdravotnictví. Personál taky musí klientům domovů dvakrát denně
měřit teplotu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO není reálné všechny seniory z domovů otestovat. Nákaza se zatím objevila v šesti domovech pro seniory v Česku."

Redaktorka:
"Domovy musí mít pro pozitivní pacienty vyhrazené pokoje i samostatné koupelny nebo záchody. Oddělený musí být i personál a zakázané je společné stravování. Do nemocnic by se podle
ministra Vojtěcha měli převážet jen nakažení se zhoršeným zdravotním stavem."

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/ ministr zdravotnictví:
"Pokuď ti pacienti jsou pozitivní, ale ten klinický průběh je mírný, jsou to ty mírné příznaky, tak je nutné, aby zůstali v rámci těch zařízení."

Redaktorka:
"Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková říká, že většinu opatření už domovy zavedly dříve."

Daniela Lusková, viceprezidentka, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR:
"Co je velmi nové, je to, že nemocní klienti zůstanou u nás. Je to samozřejmě velké riziko v tom, že zaměstnanci se budou bát tady zůstávat."

Redaktorka:
"Asociace taky upozorňuje, že domovům stále chybí ochranné prostředky. Vendula Vrbová, Radiožurnál."

Moderátor:
"A další detaily nabídneme hned po zprávách. V Česku je momentálně dva tisíce dvě stě sedmdesát devět potvrzených případů nemoci COVID-19. Vyléčilo se už jedenáct pacientů, devět jich
zemřelo."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Ondřej Látal
EDITOR: Vendula Vrbová

36. Pravidla pro domovy seniorů se zpřísnila, ochranné pomůcky chybí   
seznam | nahoru

37. Vyčlenění 1/10 kapacity domovů pro seniory pacientům s koronavirem   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (23:42:02) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Zprávy ve 23 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…pan důležité pravidelné měření teploty , všem klientům dvakrát denně , jenžepodle asociace poskytovatelů sociálních služeb , řada domovů pro seniory , nová nařízení nemá45 šanci splnit v
malých zařízeních není možné některé prostory vyčlenit jen pro případné pacienty v budovách z Afriky se personál zase nedají úplně oddělit , domovů , navíc stále nemá potřebné , respirátory ,
ministryně práce a sociálních 23:09 00 věcí Jana Maláčová , kvůli tomu kritizovala resortu Adama Vojtěcha , podle ministra zdravotnictví má ale zásobování pomůckami na starost ministr vnitra
Jan Hamáček , nákaza už se prokázala nejméně v šesti zařízeních pro 15 seniory , léčebna dlouhodobě nemocných v centru Prahy , tady pobýval , pětadevadesátiletý muž , který korona viru
podlehl v Česku jako první ve středu pak s potvrzenou nákazou zemřel také pacient , který s ním byl na pokoji , hygienici dnes oznámili , že nakažených je v 30 zařízení aktuálně celkem deset pět
pacientů a stejný počet sester právě od jedné z nich se infekce na oddělení zřejmě předminulý týden dostala epidemiologové teď vyšetřují , jestli z této léčebny pak infekce nerozšířila také do tam
zmíněn 45 domova důchodců na Chodově , i i pětadevadesátiletý pacient , a to dva dny pobýval později zemřel v nemocnici na Bulovce včera proto začali záchranáři s plošným se 23:10 00
testováním všech klientů , dnes sem vrátili znovu , celkem zdravotníci odeberou vzorky tři sta padesáti lidem , dalších pětašedesát pak včera odvezli z domova seniorů v Michli tam žily dvě ženy ,
které nákaze podlehli včera nakažený je jeden zaměstnanec a šest klientů , ti jsou v nemocnici byly 15 provedeny velké celkové dezinfekce v rámci toho v těch zařízení , odbornými firmami a je
tam nás , jsou tam nastavená režimová opatření , tak aby došlo vlastně k co nejmenší míře pravděpodobnosti přenosu té 30 nákazy infekční řeší také v odlehčovací sociální služby v Českém
Krumlově onemocnění kovy , devatenáct a mají čtyři zaměstnanci a šest klientů , nakažení klienti zůstávají v izolaci v prvním patře tohoto domu mohou k nim pouze pečovatelky v ochranných
oblecích s brýlemi a respirátory , podobně by to mělo fungovat 45 ve všech zařízeních , kde se nákaza prokáže Ministerstvo zdravotnictví jim dnes nařídilo , aby deset % své kapacity vyhradili pro
lidi s příznaky my tady nechceme , po těch pracovnících , aby se starali o nějaké 23:11 00 závažné pacienty , samozřejmě pokud ten průběh kdykoliv , zhorší to onemocnění pak vždy a to s tou
tom tady bylo řečeno , jsou připraveny nemocnice , ty pacienty hospitalizovat , stará se o ně , některá zařízení , to nemohou realizovat buď jsou malá , nebo jsou 15 atriového typu ministerstvo
dnes rozhodlo také o tom , že by personál měl klientům zrušit denně měřit teplotu a společné aktivity a stravování a více kontrolovat i svůj personálu by mělo zdravotní stav testování být zavedeno
, takže na tom samém 30 RS zdravotnictví spolupráci , samozřejmě se zřizovateli musí zapraco…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 12

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (06:49:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí dar apm

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Česko má k pátečnímu večeru 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Laboratoře dosud otestovaly přes 31 tisíc lidí. Dále platí nouzový stav, který se
podle premiéra Andreje Babiše (ANO) prodlouží o 30 dní. „Myslím, že se tomu nevyhneme,“ uvedl ministerský předseda. Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do
normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal.

Domovy pro seniory musí vyčlenit desetinu kapacity pro nakažené

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádným opatřením domovům pro seniory a podobným lůžkovým zařízením vyčlenit pro případně nakažené desetinu své kapacity, musí mít zvláštní sociální
zařízení.

Personál domovů důchodců navíc musí klientům ráno a večer měřit bezkontaktními teploměry teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. Ministerstvo původně opatření lůžkovým
zařízením pro seniory doporučilo, nově jsou pro ně povinná.

Obavy z toho, jak se personál bude starat o nakažené seniory, má Robert Huneš z Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Personál domovů důchodců a podobných zařízení podle něj
není vyškolen ke správnému nošení ochranných pomůcek. Mohlo by to způsobit kolaps pečovatelských služeb.

S kritikou v pátek přišla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Úřad ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) prý nefunguje správně.

„Já budu chtít od ministerstva zdravotnictví vyjádření, proč se situace přes veškeré apely nezlepšila. Známe ale ta čísla. Ministerstvo zdravotnictví prý nakupovalo, ale přesto reálně zajistilo setinu
toho, co ministerstvo vnitra,“ uvedla.

Vojtěch nakonec po dohodě s Maláčovou a ministerstvem vnitra pošle do domovů pro seniory 200 tisíc respirátorů.

Vypomůžeme @vnitro s dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka. Domluvili jsme se na tom teď operativně s panem ministrem Hamáčkem a paní ministryní Maláčovou. V noci
od nás odejde dodávka 200 000 respirátorů do domovů pro seniory. Spolu to zvládneme.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 27, 2020

Devadesát procent zařízení sociálních služeb nemá respirátory FFP3

Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s
nižší ochranou či roušky.

Valná většina uvedla, že jejich požadavky dosavadní dodávky nepokryly. Vyplývá to z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do něhož se ve středu zapojilo 347
zařízení z celé republiky.

Petříček navrhne dvoutýdenní karanténu všem navrátilcům do ČR

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí navrhne vládě kvůli zhoršení koronavirové pandemie ve světě, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do České
republiky. Dosud se tato povinnost týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací.

Na návratu našich občanů ze zahraničí spolupracujeme od počátku s českými hygieniky. Situace ve světě se ale zhoršuje, proto v pondělí vládě navrhnu povinnou 14denní karanténu VŠEM

38. Zprávy ve 23 (automat)   
seznam | nahoru

39. Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl na 2279, návrat k normálu je
zatím podle Babiše nejasný  seznam | nahoru
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vracejícím se. Tzn. bude jedno, odkud se kdo vrací. Zdraví je na prvním místě � #spolutozvladneme

— Tomáš Petříček (@TPetricek) March 27, 2020

V zahraničí stále zůstávají stovky Čechů, mnoho jich je zejména v Oceánii a jihovýchodní Asii. Stát pro některé z nich vypraví speciální lety, v USA ambasáda doporučila krajanům, ať si zarezervují
spoje do Evropy.

Stav pacienta se po remdesiviru výrazně zlepšil

Stav pacienta s nemocí COVID-19, kterému lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze podávají uplynulé tři dny experimentální lék remdesivir, se výrazně zlepšil. Nemocnice přijala muže se
selháním plic, nyní ho lékaři mohli odpojit od mimotělního okysličování krve.

„Situace se vyvíjí mírně pozitivním směrem. Byli jsme schopni ho odpojit od mimotělního oběhu, nadále zůstává ventilovaný, čili jeho stav je nadále velmi vážný,“ upozorňuje ředitel nemocnice
David Feitl.

Terapie je velmi komplexní, tvrdí ošetřující lékař Martin Balík. V odvykání od ECMO přístroje zaznamenal pacient pokrok už zkraje týdne, vysvětluje. Experimentální lék podle něj mohl značně
přispět, až další dny ale ukáží, nakolik remdesivir urychlí rekonvalescenci.

Česká republika k pátečnímu večeru evidovala 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je o 217 lidí více než ve čtvrtek.

Laboratoře dosud otestovaly přes 31 tisíc lidí. Podle Romana Prymuly současná kapacita umožňuje pět tisíc testů denně, po zapojení akademických pracovišť stoupne na 10 tisíc.

V pátek se v Ústřední vojenské nemocnici v Praze jeden pacient uzdravil, celkový počet zotavených tak stoupl na jedenáct. Devět lidí nemoci COVID-19 podlehlo.

Brněnská fakultní nemocnice má nakaženého zaměstnance

Jednoho zaměstnance s koronavirem eviduje Fakultní nemocnice Brno. Ředitel zařízení Jaroslav Štěrba neřekl, zda jde o lékaře, nebo jiného pracovníka, uvedl ale, že dotyčný se nakazil v práci.
Několik lidí kvůli tomu šlo do karantény, někteří pracují se zvýšenými ochrannými pomůckami. Nemocnice se stará o desítku pacientů s infekcí COVID-19.

Brněnská fakultní nemocnice se také v uplynulých týdnech musela vypořádat s následky kybernetického útoku, kvůli němuž musela omezit provoz. „V pondělí jsme je postupně začali zapínat. Z
celkových 2500 koncových stanic máme v provozu asi 1500. Oživení nemocničního informačního sytému je pro klinický provoz nejdůležitější,“ komentuje Štěrba.

Kynice se otevřou 1. dubna

Obec Kynice na Havlíčkobrodsku, která je od minulého pondělí uzavřená kvůli obavám z šíření koronaviru, bude otevřena ve středu 1. dubna. V karanténě zůstanou rodiny, u nichž testy potvrdily
infekci COVID-19. České televizi to potvrdili hygienici.

Automobilka Škoda Auto v pátek prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech nejméně do 14. dubna. Vedení firmy o tom informovalo zaměstnance v dopisu. Na svá pracovní
místa se zaměstnanci měli původně vrátit 6. dubna.

Od pátku mohou otevřít zámečnictví, myčky automobilů a opravny zařízení pro domácnost. Prodejny potravin musí u vchodu bezplatně poskytovat zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný
ochranný prostředek na ruce, například sáček.

Hotely a penziony mohou od pátku poskytovat své služby lidem, kteří shánějí ubytování kvůli práci. Nadále mají také výjimku ze zákazu ubytovávat cizince do doby opuštění České republiky či
cizince s pracovním povolením na českém území.

Vláda maloobchodní prodej a provoz služeb zakázala v noci na sobotu 14. března. Od začátku měly výjimku například prodejny potravin, lékárny či drogerie. Otevřené mohly být také prodejny
výpočetní techniky, zverimexy, trafiky, zahrádkářství či květinářství. Později dostaly výjimku ze zákazu i galanterie, realitní kanceláře či účetní poradci a pohřební služby.

Opatření jsou platná do 1. dubna. Otevřené provozy nemají nárok na kurzarbeitové příspěvky na mzdy od státu kvůli vládním omezením.

Energetický úřad varuje před šmejdy

Energetický regulační úřad (ERÚ) varuje před takzvanými energetickými šmejdy. Současnou krizovou situaci prý zneužívají pro nekalé praktiky. Úřad zaznamenal několik případů, kdy podvodníci
nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele energií.

„Zprvu to byl jeden případ, nyní jich ale přibývá a naše zkušenosti napovídají, že jich brzy budou stovky. Šmejdi se rychle učí. Ještě nedávno nechávali podepisovat lidi výkaz o návštěvě, který byl
ve skutečnosti smlouvou, nyní to má být formulář o převzetí roušky, ale opět je to lež,“ líčí předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ důrazně apeluje na všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie. „Nepouštějte si je do
bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz,“ podotýká Trávníček.

Úřad také zaznamenal první školení, na nichž se zprostředkovatelé učí nové triky. Typicky jde prý o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. „Ačkoliv na burze energie
skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby,“ zdůrazňuje mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Limit pro bezkontaktní platby bez PINu banky nezvýší

Banky ve světle současné situace neplánují zvýšit hranici, do níž při bezkontaktní platbě kartou není nutné zadávat PIN, ze současných 500 korun. Finanční instituce k tomu vyzvaly přepravní
firmy, aby snížily kontakt mezi kurýrem a zákazníkem na minimum. Navrhovaly navýšení limitu na 1500 či dva tisíce korun.

„Změnu není možné uskutečnit v operačně krátké době ani na straně vydavatelů karet, ani na straně zúčtovacích bank či společností,“ reaguje tajemník Sdružení pro bankovní karty Roman
Kotlán. Nastavení softwaru a terminálů by podle něj trvalo týdny. Podle mluvčí Raiffeisenbank Petry Kopecké by mohlo jít dokonce o měsíce.

Havlíček navrhuje odklad plateb za naftu

Čeští dopravci by mohli díky státní garanci platit za odebranou naftu až s půlročním odkladem. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) už o možnosti prodloužit splatnost faktur za naftu ze třiceti
na 180 dní jednal s vedením státního distributora paliv Čepro a sdružením autodopravců Česmad Bohemia, píší Lidové noviny.

Půlroční odklad plateb za naftu je podle Havlíčka spolu s kurzarbeitem zásadní možností, jak by stát mohl dopravcům pomoci překonat současnou krizi. „Chceme začít nabízet dopravcům naftu s
odloženou splatností a s nějakou státní zárukou. Šest měsíců je, myslím, na překlenutí krize dostatečná doba v té první fázi,“ komentuje vicepremiér.

Dopravci varují, že kvůli koronavirové krizi přišli o polovinu dosavadních zakázek, navíc se zpožďují platby zákazníků. Silniční nákladní dopravě proto hrozí zhroucení, míní firmy. Většina
společností proto zvažuje vyhlášení insolvence a konec činnosti, upozornilo ve čtvrtek sdružení dopravců Česmad Bohemia.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (18:47:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha Kraje žádají o centralizaci nákupů a distribuce ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra. Po jednání hejtmanů s krizovým štábem ministerstva vnitra řekli hejtman Vysočiny pověřený
řízením Asociace krajů Jiří Běhounek a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD).

Podle Běhounka se situace se zásobami v regionech komplikuje a je jich tam nedostatek. O zásobování chce Běhounek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Požádal o osobní účast na
pondělním jednání kabinetu. Babiš sdělil, že požadavku krajů nerozumí, zásobování podle něj už nyní realizuje ministerstvo vnitra. 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) kritizoval, že distribuce materiálu spadá pod čtyři ministerstva - dopravy, zemědělství, vnitra a zdravotnictví. „Bohužel, do centrálních
dodávek si sahá mimo systém, kdo chce, a pak se nestačíme divit, že nejkvalitnější respirátory jsou k dispozici profesím, které z našeho pohledu nejsou v první linii v kontaktu s pozitivními
pacienty,“ řekl ČTK Netolický. To je podle něj případ například ministerstva dopravy, které si odebírá mimořádně kvalitní respirátory a využívá je pro své potřeby, jež hejtmani považují za
druhořadé. 

„Chceme, aby se systém centralizoval. Chceme o tom jednat s vládou. Zjišťujeme, že v tom je moc všelijakých komplikací, zádrhelů a nejasností. Chtěli bychom si to vyjasnit,“ řekl Běhounek po
jednání. Někteří hejtmani si stěžují, že část respirátorů končí například v dopravě, kde nejsou tolik potřebné. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) ČTK řekl, že rozdělení považuje za
spravedlivé, například vůči řidičům ve veřejné dopravě.

Běhounek očekává, že kraje přes víkend dodávky ochranných pomůcek dostanou. Množství, které do regionů plyne, je podle něj stále nedostatečné. Běhounek přitom odkázal i na nákazu
koronavirem v domovech pro seniory. „Situace se komplikuje velice rychle a dramaticky, pokud se nějak zásadně nezmění způsob distribuce materiálu, tak to nebude fungovat,“ uvedl. Dodal, že
tabulky s počtem roušek, respirátorů a dalších pomůcek, které mají být rozváženy přes víkend, dostane večer.

Zmatky s distribucí

Podle Hamáčka jsou ochranné pomůcky alfou a omegou v boji proti epidemii v domovech důchodců. „Bavíme se o zefektivnění systému distribuce a všichni hejtmani požadují, aby se to všechno
centralizovalo pod ministerstvem vnitra. To je závěr, se kterým pan hejtman seznámí premiéra,“ uvedl Hamáček po hodinu a půl trvající telekonferenci s hejtmany.

Vedle ministra se telekonference účastnil také šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Původně se v souvislosti s konferencí hovořilo i o možné účasti premiéra, ten měl podle Hamáčka
nakonec jiné povinnosti.

Po minulém víkendu, který poznamenaly zmatky s distribucí nákladu prvních letadel, která začala pomůcky přivážet z Činy, vláda rozhodla, že nákupy a distribuci bude zajišťovat ministerstvo
vnitra přes kraje, a to i pro záchrannou službu a páteřní síť nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje pouze fakultní nemocnice.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) ČTK řekl, že hejtmani odešlou vládě dopis, v němž vysloví své výhrady k systému zásobování ochrannými prostředky. „Dnes jsme se dozvěděli, že
probíhá zásobování ochrannými prostředky přes ministerstvo průmyslu a obchodu a zaznívaly tam i takové strašidelné věci, že pracovníci na silnicích mají respirátory. To je špatně! Všichni nosíme
roušky, ale respirátory patři do nemocnic,“ uvedl karlovarský hejtman.

Z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do něhož se ve středu zapojilo 347 zařízení z celé republiky, celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení
sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy. Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky. Podle statistické ročenky v roce 2018 v
Česku fungovalo 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20 100 lůžek.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Kraje: O nákupy a distribuci pomůcek by se mělo starat jen vnitro ( Zezdravotnictvi.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Ať se o nákupy ochranných prostředků
stará jen vnitro, žádají kraje (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Kraje si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. S vládou chtějí řešit jejich distribuci
(Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Kraje žádají o centralizaci nákupů ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra, v regionech je nedostatek zásob ( Lidovky.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (21:10:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb IRozhlas.cz - Zprávy z domova ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s
nižší ochranou či roušky. Valná většina uvedla, že jejich požadavky dosavadní dodávky nepokryly. Vyplývá to z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do něhož se
ve středu zapojilo 347 zařízení z celé republiky.

Asociace i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a
případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Podle statistické ročenky v roce 2018 v Česku fungovalo 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20 100 lůžek. Další desetitisíce lidí využívají
terénní služby. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než
očekávaly.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) musí pro kraje při rozdělování pomůcek být prioritou zdravotnictví a pak sociální služby. „To musí být naprosto rovnocenné. Potřebujeme, aby
ochranné pomůcky – nejen roušky a respirátory, ale i ochranné obleky a brýle – okamžitě dorazily (do sociálních služeb). Potřebujeme, aby ministerstvo zdravotnictví v tomto zabralo, aby domovy
byly chráněné,“ reagovala na výsledky průzkumu v České televizi Maláčová.

Pomůcky chybí

40. Kraje chtějí s vládou řešit distribuci ochranných prostředků. Babiš
požadavku nerozumí  seznam | nahoru

41. Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Respirátory nejvyšší třídy nemá
90 procent zařízení  seznam | nahoru
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O zásobování v pátek diskutovala s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a hejtmany. Ti požadují, aby zásobování mělo na starosti jen vnitro, které se o ně nyní dělí s resortem zdravotnictví.

Žádné respirátory nejvyšší třídy nemělo 90 procent zařízení. Dalších pět procent pak mohlo využít méně než deset těchto pomůcek. Dosavadní dodávka pokryla požadavky jen dvěma procentům
poskytovatelů. Bezmála polovina odpověděla, že jim dál chybí víc než stovka těchto pomůcek.

Žádné roušky a respirátory nižší třídy nemá osm procent poskytovatelů péče. Další čtyři procenta mají do deseti kusů. Víc než čtvrtina nemá dohromady ani 50 roušek či slabších respirátorů. Tři
pětiny zařízení uvedly, že dosavadní dodávka požadavky nepokryla.

Víc než polovina poskytovatelů sdělila, že by potřebovala přes stovku těchto pomůcek.
Sedm z deseti poskytovatelů nemá k dispozici žádný jednorázový ochranný oblek. Třetina zařízení přitom oznámila, že by jich potřebovala přes stovku. Dvě třetiny zařízení si stěžovaly na to, že
nemají vůbec žádné ochranné brýle. Dalších 16 procent má méně než deset kusů.

Izolace lůžek

Víc než polovina domovů a dalších služeb má zásobu dezinfekce na víc než deset dnů. Týden vydrží čtvrtině dotázaných a méně než dva dny šesti procentům. Všechna zařízení odpověděla, že se
snaží nedostatek materiálu řešit svépomocí.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

Klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či v karanténě by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že pracovníci musí mít
ochranné pomůcky a obleky, aby se zabránilo nákaze.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Většina zařízení sociálních služeb nemá respirátory FFP3 ( Zezdravotnictvi.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); V sociálních službách chybí respirátory FFP3,
ukázal průzkum (Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Na 90 procent zařízení sociálních služeb nemá respirátory FFP3 ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Průzkum: 90 pct zařízení sociálních služeb nemá respirátory FFP3 ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (19:38:43) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Mirek Adámek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Každé ráno hned po probuzení přemýšlím, jak můžu pomoci. Nejen jako poskytovatel sociálních služeb, ale i jako senátor. Na úrovni Parlamentu se daří intenzivně komunikovat s ministry, s
krajem, samosprávou. Vyřešili jsme omezení denních stacionářů, prodejní dobu pro seniory a možnost nákupu pečovatelských služeb. Přenesl jsem na ministerstvo vnitra podnět od starostů z
mikroregionu Žulovsko o nájezdech chatařů a chalupářů. Doma v Šumperku mezitím moji kolegové vozí roušky seniorům a lidem bez domova, sestavujeme krizové plány s ostatními poskytovateli
sociálních služeb a dneska aktuální věc - distribuce ochranných pomůcek z Olomouce do našeho regionu. Vzhledem k omezenému fungování zásilkových služeb a pošty je třeba nastavit systém
doručení důchodů pro seniory do místa jejich bydliště, zároveň se zamýšlíme, jak podpořit seniory, kteří zůstávají doma a postupem času na tom mohou být velice špatně psychicky, protože jim
chybí kontakt...Všechno výše napsané je výsledkem práce spousty lidí, profesionálů i dobrovolníků, zejména děkuji celému úžasnému týmu Pontisu Šumperk a viceprezidentce APSS ČR Renatě
Kainráthové. Ale těch lidí, kteří pomáhají a jsou nablízku potřebným je opravdu mnoho. Děkuji jim za to. Já osobně jsem si dal teď hlavní úkol přispět k lepšímu přenosu informací mezi jednotlivými
úřady a instutucemi a veřejností. Tok informací je totiž v této době nejdůležitější.Držte se a hlavu vzhůru!

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (18:40:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články lesa, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

I přestože se zásobení pražských nemocnic po zahájení distribuce ochranných pomůcek z Číny zlepšilo, některé stále bojují s jejich nedostatkem. I nadále scházejí zejména respirátory
nejvyšší třídy FFP3. Ještě hůře jsou na tom regiony, hejtmani proto požadují centralizaci nákupů ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra.

Situace se zásobami v regionech se komplikuje a je jich tam nedostatek, řekl po jednání hejtmanů s krizovým štábem ministerstva vnitra hejtman Vysočiny pověřený řízením Asociace krajů Jiří
Běhounek.

Víkend ukáže, kolik roušek a dalších pomůcek k potřebným dojde. O zásobování chce Běhounek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Požádal proto o osobní účast na pondělním jednání
kabinetu.

„Chceme, aby se systém centralizoval. Chceme o tom jednat s vládou. Zjišťujeme, že v tom je moc všelijakých komplikací, zádrhelů a nejasností. Chtěli bychom si to vyjasnit,“ řekl Běhounek.

Očekává, že kraje by přes víkend měly dostat dodávky ochranných pomůcek. Množství, které do regionů plyne, je podle něj stále nedostatečné. Běhounek přitom odkázal i na onemocnění obyvatel
domů pro seniory. „Situace se komplikuje velice rychle a dramaticky, pokud se nějak zásadně nezmění způsob distribuce materiálu, tak to nebude fungovat,“ uvedl.

Zásoby má Bulovka či Motol

Pražské nemocnice mají vesměs zásoby na několik dní provozu. Zásoby zdravotnického materiálu jsou lepší například v Nemocnici Na Bulovce, v Motole a v IKEMU.

Stabilizovaná je podle mluvčí Simony Krausové situace v Nemocnici na Bulovce, jejíž infekční klinika je největší v zemi. „V tuto chvíli máme všech ochranných pomůcek dostatek. Ze čtrnácti
různých položek máme nejmenší zásobu ochranných štítů a obleků, ale nepředpokládáme, že by nám došly, jejich dodání očekáváme v příštím týdnu,“ uvedla. 

Nařízením vlády jsou pro léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19 v Praze vyhrazeny Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice Na Homolce, kapacity nicméně musejí zajistit všechna

42. Každé ráno hned po probuzení přemýšlím, jak můžu…   
seznam | nahoru

43. Ochranných pomůcek je málo, kraje chtějí centralizovat distribuci pod
vnitro  seznam | nahoru
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zařízení. 

Podle mluvčí FN v Motole má nemocnice 90 tisíc respirátorů typu FFP2 a 5 500 typu FFP3. „Spotřeba respirátorů tohoto typu je asi 500 denně při plném nasazení by to bylo asi 1 000 denně,“
popsala mluvčí Pavlína Danková. 

Fakultní nemocnice v Motole se v pátek na svém Twitteru ohradila proti zoufalé prosbě o roušky na porodnické oddělení. Vedení nemocnice zvažuje podání trestního oznámení za šíření poplašné
zprávy. 

Mluvčí na dotaz iDNES.cz potvrdila, že vedení o trestním oznámení bude rozhodovat v pondělí. Nemocnice má aktuálně na skladě 216 tisíc roušek. Podle Dankové autor poplašné zprávy není
zaměstnancem nemocnice.

Na Homolce mají nyní zásob rovněž dost, podle mluvčí Martiny Dostálové se však nedá příliš odhadnout, na jak dlouho. „V tuto chvíli nemůžeme v žádném případě říci, že bychom měli dostatek
všech ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Aktuálně nejvíce potřebujeme respirátory FFP3, zesílené ochranné pláště a jednorázové empíry,“ uvedla.

Chybí materiál pro testování

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl na dnešním brífinku řekl, že stav ochranných pomůcek se oproti minulému týdnu zlepšil a nyní po celé republice chybí spíše materiál pro
testování. 

Mluvčí nemocnice Marie Heřmánková sdělila, že zásoby jsou zhruba do poloviny příštího týdne, ale záležet bude na vývoji situace. Dodávka od vlády podle ní pokryla zhruba týdenní spotřebu
nemocnice, FFP3 respirátorů dorazilo na dva dny provozu.

Pouze na několik dnů mají zásoby v Ústřední vojenské nemocnici. „Denně s naléhavostí zasíláme na ministerstvo požadavek na doplnění respirátorů FFP3 a doufáme, že po přislíbené dodávce
respirátorů FFP3 dojde ke stabilizaci,“ uvedla mluvčí Jitka Zinke. 

Na další dodávky z ministerstva spoléhají i v Krči. „Ochranných zdravotních pomůcek máme relativně zatím potřebné množství, ale vše je závislé na pravidelných dodávkách, a to zvláště u
respirátorů typu FFP3 bez ventilů,“ uvedl mluvčí Petr Sulek.

IKEM má podle mluvčí Markéty Šenkýřové zásoby na jednotky týdnů. Lepší je situace i ve Vinohradské nemocnici. „Podle mých informací ochranné pomůcky máme, krizová situace, která byla, tak
je za námi,“ řekla mluvčí Tereza Romanová.

Nemocnice Na Františku, kterou provozuje Praha 1, je na tom hůře. „S našimi aktuálními zásobami ochranných pomůcek vystačíme na zhruba tři až pět dní. Záleží však na tom, kolik pacientů s
COVID-19 budeme ošetřovat. Zatím v péči žádného nemáme, ale pokud bychom nějakého přijali, pak se budou naše zásoby velmi rychle snižovat,“ vysvětlila mluvčí Lucie Krausová. Nemocnice
podle ní od státu zatím nedostala žádné respirátory třídy FFP3 a stále se neobejde bez dodávek, které si zajišťuje sama.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Na konci minulého týdne dosedlo na pražské letiště první letadlo s dodávkou
zdravotnického materiálu, které dopravilo 1,1 milionu respirátorů. Po tomto letu dosedla na letiště Václava Havla ještě další dvě letadla z Číny se zásobou zdravotnického materiálu. Roušky a další
ochranné pomůcky by v nadcházejících týdnech měla přivážet tři letadla týdně.  

Nedostatek respirátorů je také v domovech pro seniory či léčebnách s dlouhodobě nemocnými. Až 90 těchto zařízení nemá žádné respirátory třídy FFP2 a nižší. Vyplývá to z dat Asociace
poskytovatelů sociálních služeb sesbíraných v 374 sociálních zařízeních.Respirátory FFP3 nemá téměř nikdo, pouhá dvě procenta zařízení mají okolo 25 kusů. 

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (20:16:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Novinky.cz - Zahraniční Novinky, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zástupci paliativní péče tvrdí, že personál domovů nejenže nemá ochranné prostředky, ale na péči o nakažené koronavirem ani není nijak vyškolen. "Pokud vůbec je personál vybaven
dostatečným množstvím ochranných pomůcek, pak rozhodně není školen ve správném oblékání a svlékání či bezpečné manipulaci. Není zde přítomen lékař, který by nesl odpovědnost za
patřičná karanténní opatření," uvedl šéf Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš.

Podle něj hrozí, že pak se onemocnění začne rychle šířit a hrozí kolaps těchto služeb.

Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) nemá respirátory nejvyšší třídy FFP3 nebo například ochranné obleky k dispozici 90 procent sociálních služeb. Část nemá
ani respirátory nižší třídy či dostatek roušek. Podle ministryně práce Jany Maláčové je nutné zajistit personálu domovů dostatek ochranných pomůcek, aby zařízení mohla dál fungovat.

„Potřebujeme, aby ochranné pomůcky - nejen roušky a respirátory, ale i ochranné obleky a brýle - okamžitě dorazily (do sociálních služeb). Potřebujeme, aby ministerstvo zdravotnictví v tomto
zabralo, aby domovy byly chráněné," reagovala na výsledky průzkumu v České televizi Maláčová.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy dokonce řekla, že systém ministerstva zdravotnictví nefunguje. „Můžou to napálit ministru zdravotnictví, ale nevím, co to vyřeší. Nefunguje. Vidíme to na všech
případech. Vidíme to na všech situacích. Evidentně nefunguje ani ten postup ze strany ministerstva zdravotnictví,” řekla.

Nesouhlasí ani s tím, aby nakažení nemocí Covid-19 zůstávaly v domovech. Vojtěch v pátek uvedl, že každý domov musí vyčlenit prostor pro shromažďování nakažených, podle Maláčové ale ne
vždy takové prostory mají.

"Registrujeme několik domovů, kam se nákaza dostala... V tuto chvíli se to týká šesti zařízení po celé České republice," uvedla ministryně.

Nákaza se objevila například v domovech pro seniory v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. Hlavní hygienička Jarmila Rážová dnes řekla, že
obě zařízení přijala řadu opatření a obyvatelé s nákazou jsou nyní v nemocnici.

Kraje v souvislosti s distribucí ochranných pomůcek žádají, aby je distribuovalo pouze ministerstvo vnitra. Nyní distribuce spadá pod resorty vnitra, zdravotnictví, zemědělství a dopravy.

"Bohužel, do centrálních dodávek si sahá mimo systém, kdo chce, a pak se nestačíme divit, že nejkvalitnější respirátory jsou k dispozici profesím, které z našeho pohledu nejsou v první linii v
kontaktu s pozitivními pacienty," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

SEKCE: Zpravodajství

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

44. Domovy pro seniory nejsou na péči o nakažené připravené, virus se může dál
šířit  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (18:08:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zpravy.aktualne.cz - Domácí ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Všechny domovy pro seniory či pro pacienty s demencemi nezvládnou nová nařízení na ochranu před nákazou koronavirem splnit. V malých zařízeních není možné některé prostory vyčlenit jen
pro případné pacienty, v budovách s atrii se zase nedají úplně oddělit, uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Podle něj personál domovů navíc stále
nemá potřebné respirátory.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

"Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne," uvedl Horecký. Poukázal na to, že v malých domovech není možné
umývárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné. Přesné znění mimořádného opatření zatím ministerstvo
nezveřejnilo.

V domovech pro seniory už řada opatření proti nákaze platí. Patří mezi ně zákaz návštěv. Omezen je i přístup dobrovolníků a pracovníků, kteří v zařízení zrovna nemusí být. Klienti nesmějí opouštět
areály. Skupinové akce se zrušily. Přesto se v některých zařízeních nákaza objevila.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je nákaza potvrzena v šesti domovech, ale neupřesnila, zda se nakazili klienti či personál.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pátek uvedl, že si není jistý, zda se nařízení v domovech dodržují. Plošné testování klientů nepovažuje za efektivní, podle něj by se zahltila kapacita
laboratoří.

Horecký si nemyslí, že by se opatření nedodržovala. Riziko nákazy vidí jinde. Obyvatelé domovů se mohou nakazit od klientů, kteří se vracejí z nemocnic, kde pobývali kvůli jiným obtížím. Asociace
také požaduje, aby se prováděl test u všech lidí, kteří se do domovů nově stěhují.

Poskytovatelé sociálních služeb navíc opakovaně několik týdnů upozorňovali na to, že personál nemá potřebné ochranné pomůcky. Vedení ministerstva uvádělo, že nejprve je potřeba zásobit
nemocnice, záchranáře, hygieniky a jiné lékaře, potom se dostane i na domovy a další zařízení.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že ve dvou pražských domovech pro seniory, kde se nákaza koronavirem objevila, již nejsou nyní žádní obyvatelé s nemocí Covid-19. Klienti s příznaky
a pozitivními výsledky testů jsou v nemocnici.

V domovech v pražské Michli a na Chodově se potvrdila nákaza u některých obyvatel, dvě klientky michelského zařízení zemřely. "V každém zařízení proběhlo epidemiologické šetření a byla
přijata adekvátní opatření včetně vyhledání kontaktů a testování osob," řekla Rážová.

Oba domovy pro seniory byly podle ní dezinfikovány celkově i cíleně pokoje, kde nemocní pobývali. Personál byl otestován a je v karanténě. Přijala se opatření ke snížení pravděpodobnosti
nákazy, dodala hygienička.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se některá zařízení snaží nechat přeložit nakažené seniory do nemocnic. Ty pro ně ale nemají kapacity, chtějí je nechat pro osoby s
vážným průběhem. Pobyt v domovech podle něj odpovídá domácí karanténě pro ostatní lehčí případy. "O ty, kteří se zhorší, se samozřejmě postaráme. Musí se ale udělat etapizace péče," řekl
ředitel Thomayerovy nemocnice v Praze Zdeněk Beneš.

Také podle něj se v posledních dnech stává, že domovy pro seniory posílají do nemocnice své nakažené klienty bez vážných potíží a žádají jejich přijetí. "Pokud tento stav bude dál trvat, je to
problematická záležitost, protože nemocnice bude zcela zahlcena těmito pacienty," uvedl Beneš.

V Česku podle statistické ročenky fungovalo v roce 2018 celkem 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20 100 lůžek.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Některé domovy pro seniory nejspíš nesplní vládní nařízení o izolaci ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Stát chce nesplnitelné. Izolovat víc
nezvládáme, zní z domovů pro seniory (Idnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus už zasáhl šest domovů pro seniory. Izolovat víc nezvládáme, říkají ( Idnes.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (20:16:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Novinky.cz - Zahraniční Novinky, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

"Registrujeme několik domovů, kam se nákaza dostala... V tuto chvíli se to týká šesti zařízení po celé České republice," uvedla ministryně. Podle ní je nutné zajistit personálu domovů dostatek
ochranných pomůcek, aby zařízení mohla dál fungovat.

„Potřebujeme, aby ochranné pomůcky - nejen roušky a respirátory, ale i ochranné obleky a brýle - okamžitě dorazily (do sociálních služeb). Potřebujeme, aby ministerstvo zdravotnictví v tomto
zabralo, aby domovy byly chráněné," reagovala na výsledky průzkumu v České televizi Maláčová. Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) nemá respirátory
nejvyšší třídy FFP3 k dispozici 90 procent sociálních služeb. Část nemá ani respirátory nižší třídy či dostatek roušek.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy dokonce řekla, že systém ministerstva zdravotnictví nefunguje. „Můžou to napálit ministru zdravotnictví, ale nevím, co to vyřeší. Nefunguje. Vidíme to na všech
případech. Vidíme to na všech situacích. Evidentně nefunguje ani ten postup ze strany ministerstva zdravotnictví,” řekla.

Nesouhlasí ani s tím, aby nakažení nemocí Covid-19 zůstávaly v domovech. Vojtěch v pátek uvedl, že každý domov musí vyčlenit prostor pro shromažďování nakažených, podle Maláčové ale ne
vždy takové prostory mají.

Nákaza se objevila například v domovech pro seniory v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. Hlavní hygienička Jarmila Rážová dnes řekla, že
obě zařízení přijala řadu opatření a obyvatelé s nákazou jsou nyní v nemocnici.

Kraje v souvislosti s distribucí ochranných pomůcek žádají, aby je distribuovalo pouze ministerstvo vnitra. Nyní distribuce spadá pod resorty vnitra, zdravotnictví, zemědělství a dopravy.

45. Nařízení o izolaci některé domovy seniorů nemohou splnit. Virus je v šesti
zařízeních  seznam | nahoru

46. Nákaza je v šesti domovech seniorů, ochranné pomůcky sociální služby
nedostaly  seznam | nahoru

38/156

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTk4MTQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTk4MTQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTk4MTQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22619814
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22619814
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fnektere-domovy-senioru-nedokazi-splnit-narizeni-o-izolaci%2Fr%7E27d16728704811ea842f0cc47ab5f122
https://www.maximusweb.cz/public/original/22618271
https://www.maximusweb.cz/public/original/22617738
https://www.maximusweb.cz/public/original/22621621
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MjM1MTEsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MjM1MTEsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MjM1MTEsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22623511
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22623511
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fzahranicni%2Fkoronavirus%2Fclanek%2Fnakaza-je-v-sesti-domovech-senioru-ochranne-pomucky-socialni-sluzby-nedostaly-40318384


"Bohužel, do centrálních dodávek si sahá mimo systém, kdo chce, a pak se nestačíme divit, že nejkvalitnější respirátory jsou k dispozici profesím, které z našeho pohledu nejsou v první linii v
kontaktu s pozitivními pacienty," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (05:12:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články Sabina Dračková -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Seniorů nakažených koronavirem přibývá. Česko se obává, aby nedopadlo jako Španělsko, kde čísla nakažených důchodců rapidně rostou. Problémové jsou u nás hlavně domovy seniorů.
Právě z pražských domovů pro seniory pocházeli už tři lidé, kteří koronaviru podlehli. Nákaza se rozšířila i mezi většinu jedné části oddělení LDN Thomayerovy nemocnice. Ministerstvo proto
nově přidává několik nařízení, mezi nimi je větrání, kontroly, pravidelné měření teploty a to i u zaměstnanců sociálních zařízení. Všechny domovy také budou muset vyčlenit 10 procent své
kapacity na takzvanou covidzónu, kde se budou izolovat senioři s příznaky a s nákazou. Do nemocnic mají zamířit jen ti ve vážném stavu.

Nová opatření v pátek vydalo ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření koronaviru mezi seniory. Ti jsou zároveň nejohroženější skupinou.  V kombinaci s jinými onemocněními je pro ně Covid-19
způsobený novým koronavirem smrtící.

Ošetřovatelé v domovech budou nově muset ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. Kompletní zákaz platí na jakékoli společné aktivity, a to včetně stravování.
Více kontrolovat svůj zdravotní stav musí také zaměstnanci. Každý, kdo bude mít teplotu nad 37,5 stupně, musí zamířit do izolace a tam čekat na testy a jejich výsledky.

Covidzónu, tedy zónu pro izolované klienty, musí teď nově zřídit všechny domovy. Vyčlenit mají 10 procent kapacity.  Lidé v Covidzóně mají mít vlastní sprchy, toalety i nádobí. Starat
se o ně má jiný personál než ten, který se stará o negativní a bezpříznakové klienty. „Je velmi důležité dodržovat tato izolační opatření případně do doby, než bude ten pacient
otestován,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Léčebna dlouhodobě nemocných na Pelhřimovsku už například vydala prohlášení, že nemá kapacity na to, aby u nich byli pacienti izolovaní. „Není to o tom, že chceme, aby nové kapacity
vytvořili, ale spíše o reorganizaci té péče a vytvoření té noncovidzóny a covidzóny,“ řekl ministr. Pokud je více pozitivních, můžou být spolu na pokoji, dodal.

Uvažuje se o kontejnerových nemocnicích

Pokud opatření nebude stačit a nakažených, kteří nebudou moci zůstat v domovech důchodců, bude víc, přikročí vláda k dalšímu kroku. „My uvažujeme o vytvoření kapacit při nemocnicích,
protože pokud vyčleníme nějaký objekt, tak tam nebude personál a nebudou tam podmínky pro hospitalizaci těchto lidí,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„My jsme uvažovali o možnostech kontejnerových nemocnic, které tady máme v nabídce,“  prozradil epidemiolog. Takové kontejnerové nemocnice by byly v areálech nemocnic nebo
hned vedle, aby v nich mohl fungovat personál nemocnice.

Nařízení oznámilo ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na události posledních dní, kdy si koronavirus v Česku začal žádat oběti. Těch je v tuto chvíli devět. Mezi nimi jsou totiž zejména
senioři, tři jsou z pražských domovů pro seniory. Opatření ministerstvo konzultovalo s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.

„Nejsem si úplně jistý, jestli tam jsou všechna tato opatření dodržována. Zatím to bylo ve fázi nějakých doporučení a toto bude skutečně povinnost,“  řekl ministr. Stále také platí
striktní zákaz návštěv. K lidem v domovech nemůžou ani dobrovolníci. Může k nim pouze nezbytný personál.

Hospitalizovat jen důchodce s vážným průběhem

Pokud klient nemá závažný stav, nemá ležet v nemocnici, ale zůstat v domově právě v covidzóně. „Našim zájmem je, aby zůstal v těch zařízeních, kde je standardně klientem, kde je
ubytován, kde jsou mu poskytovány služby, aby vlastně byl hospitalizován v nemocnicích,“ řekl ministr.

V nemocnici mají být pouze pacienti, kteří mají závažný průběh nemoci, tedy například ti, kteří potřebují umělou plicní ventilaci. „Pokud jsou pozitivní, ale ten klinický průběh je mírný, jsou to
ty mírné příznaky, tak je nutné, aby zůstali v těch zařízeních pobytových sociálních služeb,“ upřesnil Vojtěch.

„Nám se v poslední době stalo, že z těchto domů k nám jsou posílání pacienti, kteří nemají velké problémy, ale ty domovy chtějí, abychom tyto pacienty hospitalizovali,“  nastínil Ředitel
pražské Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš s tím, že nemocnice je sice na nápor připravená, ale poté ještě pokračoval: „Pokud tento stav bude dál trvat, tak to bude velmi
problematická záležitost, protože ta nemocnice naše bude za chvilku zcela zahlcená těmito pacienty.“

Vir přenáší i personál, testů je málo

Jako řešení by se mohlo zdát otestovat veškeré důchodce ve společném bydlení v domovech. To ale není možné, podle ministra na to není kapacita.

Objevují se i případy, kdy se z domova důchodců nákaza dostane do nemocnice, i když by nemusela. To, když je potřeba nějakého staršího pacienta hospitalizovat. „Pacienti z domova
důchodců sem byli posláni, kdy už se tam objevil pozitivní případ. Bez jakýchokoli dalších opatření nám tady přistáli další. To já považuju teda za - nevím jak to říct slušně - jako
chybu no,“ řekl nespokojeně v pátek ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.

Testovat by chtěli všechny, kteří mají být v nemocnici hospitalizovaní, jenže testů na to není dost. Šéf VFN také přiznal, že i mezi jejich personálem je několik případů koronaviru. Mezi
nemocnými jsou i lékaři.

„Pochopitelně trasujeme, kdo s nimi byl v kontaktu,“  řekl ředitel s tím, že se snaží personál testovat. „Snažíme se dát lidi do karantény, aby nebyli ohroženi, ale zároveň musíme
nějak zachovat ten provoz,“ dodal.

Částečně jsou v karanténě pro jistotu podle ředitele Davida Feltla i další lidé z personálu Všeobecné fakultní nemocnice. „I proto tak enormně tlačíme na rychlou a velkou kapacitu
testování, abychom oddělili lidi, kteří opravdu potřebují být doma, protože jsou pozitivní,  a lidi, kteří jsou negativní a nemají příznaky a můžou dál normálně pracovat a pomáhat
pacientům, kteří to potřebují,“ dodal ředitel VFN Feltl.

25 lidí s Covidem na jedné LDN

Právě v pražské Thomayerově nemocnici přitom nejspíš nákazu rozšířily zdravotní sestry. „Byla tam učiněna opatření, ale podle mých informací personál měl samozřejmě ochranné
prostředky,“ řekl Vojtěch ve čtvrtek.

V Thomayerově nemocnici jsou čtyři části oddělení LDN, pacienti jednoho z nich jsou nakaženi téměř všichni.  „U té geriatrie máme z těch 28 pacientů nakaženo dneska, co víme, 25
pacientů, z toho dvě sestry,“ řekl ředitel nemocnice Zdeněk Beneš. Později počet sester narostl na šest.

„Příčina té nákazy není úplně zcela jasná, nicméně máme velké podezření, že tam došlo ke komunitnímu nakažení,“  dodal s tím, že hygiena i vedení nemocnice kontrolovalo dodržení
hygienických opatření a nezjistili žádné pochybení.

47. Penzisté s koronavirem zůstanou v Česku v domovech pro seniory. Jinde
není místo  seznam | nahoru
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„Sestry měly všechny ošetřovací pomůcky,“ upřesnil. Žádný z nakažených pacientů v pátek neměl teplotu ani nekašlal.

Chybí stále roušky?

Jsou ale domovy důchodců, které mají stále nedostatek materiálu. Ten fasují nárazově a v malém množství. „Dostala jsem respirátory, které by mi pro personál vystačily na dva dny.
Raději jsem je dala pečovatelkám, které za seniory jezdí domů, i když se to nesmí, a měla bych je dát personálu, u pečovatelek a sestřiček pochůzkářek vnímám větší riziko,“
popisuje, jak se s nedostatkem popral jeden z pražských domovů důchodců jeho vedoucí, která si nepřála být jmenována, ale Blesk Zprávy její totožnost znají.

Pečovatelskou službu tam mají jen na to nejnutnější. Sestry tak chodí seniorům pomáhat alespoň se stravováním či hygienou. Po Praze se často dopravují městskou hromadnou
dopravou a za den stihnou pomoci seniorům u nich doma hned na několika místech. I proto jejich šéfka rozhodla, že dostanou respirátory, které dostala pro personál domova.

Na stížnosti s nedostatkem respirátorů zareagoval v pátek večer ministr Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví pošle domovům seniorů 200 tisíc respirátorů.

Jinde je situace s nedostatkem roušek a respirátorů v těchto dnech mírně lepší než dříve. „ Před týdnem touto dobou bych byl pesimističtější, než jsem teď. Je to o něco málo lepší,
vždycky jsou takové vlny toho, co zrovna chybí. Pár nějakých položek nám teď chybí, třeba operační pláště. Ale doobjednali jsme je. V tuhle chvíli máme pomůcek, že bych se toho úplně nebál,“
popsal například ředitel VFN Feltl.

Zároveň ale dodal, že jemu a stejně tak celé republice chybí materiál na velkoplošné testování pacientů i personálu. Vinohradská nemocnice hlásí nedostatek textilních roušek, zato šéf
Thomayerovy nemocnice na tiskové konferenci po boku ministra Vojtěcha řekl, že pokaždé když si zažádají, tak dostanou, co potřebují. Zásobování nyní řeší ministerstvo vnitra,
resort zdravotnictví může podle Vojtěcha poskytnout své kapacity.

„Máme dostatečný počet ochranných pomůcek, a také přesně stanovené postupy pro zaměstnance,  jak se mají v době pandemie chovat a chránit. Zabránit ale přenosu na 100%
samozřejmě nejde. Řešením je podle nás co největší možná míra testování, na což se v tuto chvíli zaměřujeme,“ sdělilo na dotaz Blesk Zprávám ministerstvo práce a sociálních věcí, které
některé domovy důchodců také zřizuje.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (06:11:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Zprávy (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…585371675'je mírný , soud i mírné příznaky , tak je nutné , aby zůstali v rámcitěch zařízení , viceprezidentka asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková , říká , že většinu
opatření uždomovy zavedli dříve měla velmi nové , je to , že nemocní 30 klienti zůstanou na jako samozřejmě k vraždě kost tom , že nám tam se budou bát , tady zůstává , asociace také
upozorňuje , že domovům stále chybí ochranné prostředky , Vendula Vrbová , Radiožurnál , v obchodech je oproti stejnému období 45 loni o třetinu méně zákazníků , ukázala to data společnosti
Nielsen , když už Češi do obchodu zavítají dělají rovnou větší nákup , objem zboží , v průměrném nákupním koši se podle dat společnosti zvětšil téměř o polovinu , on-line obchody jsou 06:02 00
pak podobně vytížené jako před Vánocemi náboženský kazatel nakažených koronavirem přivedl čtyřicet tisíc Indů do karantény , policie na západě země uzavřela dvacet vesnic , kde v minulých
týdnech pobýval v Indii je zatím asi 15 devět set potvrzených případů nákazy testu je ale málo a zdravotní péče nedostatečná , sedmdesátiletý kazatel barev , Singh si nemoc přivezl ze své cesty
po Itálii a Německu , doporučenou karanténu , po návratu do vlasti odmítl a vydal se na cesty po indickém pan 30 žábu Cink , následně nemoci kovy devatenáct podlehla testy odhalily virus i U19
jeho příbuzný , do kin potkáš ministryně financí jen malá Sitára , Mannová ohlásila velký balíček ekonomické pomoci Indie na něj vyčlení v přepočtu 45 sedm set miliard korun půjdou na podporu
zdravotnického systému a potravinovou pomoc chudým lidem , kteří kvůli zákazu vycházení přišli o výdělky Ondřeji Mer Radiožurnál , centra měst po celém světě se dnes na hodinu ponoří do tmy
06:03 00 jim stanou se tak součástí kampaně s názvem Hodina Země , ta má poukázat na význam klimatických změn , připojí se i města v Česku , například v Novém Jičíně zhasnou v půl deváté
večer , reflektory osvětlující věž kostela , radniční věž nebo celé prostranství 15 před hotelem Praha , přibližuje mluvčí města Marie Machková , novojičínská radnice se k hodině země připojuje
nepravidelně už od roku dva tisíce jedenáct , tímto symbolickým gestem k nedat najevo , že věnujeme pozornost ochraně životního 30 prostředí a klimatu , nejlepší tenista světa Novak Djokovič
věnoval rodnému Srbsku milion eur , tedy v přepočtu více než dvacet sedm milionů korun na nákup zdravotnického vybavení , společně se svou ženou Jelenou sestavil plán , jak nejlépe pomoci
lidem v 45 nouzi , v době koruna virové pandemie šampion poslední lustr Brna , vítěz sedmnácti grandslamových titulů , to vzkázal srbským reportérům při videokonferenci s tím , že peníze by měly
jít na nákup plicních ventilátorů a dalšího vybavení , Djokovič tak dalším hvězdným tenistou , 06:04 00 který se snaží finančně pomoci v době koruna virové pandemie , podobným způsobem se ve
svých zemích angažuji , Švýcar Roger Federer Španěl Rafael Nadal nebo třeba Rumunka Simona Halepová a Ja…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (07:43:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Jan Novák

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Profimedia.cz

Epidemie koronaviru zasáhla v Česku ty nejvíce zranitelené. Seniory v pečovatelských zařízeních. Měli být chráněni ze všech nejvíc, a přece dosud domovy nemají k ochraně dostatek potřebných
prostředků.

Aktualizace: Opravili jsme původně chybné „Lovosický dům pro seniory U trati“ na správné „Litoměřický dům pro seniory U Trati“. Za chybu se omlouváme.

Domov pro seniory v pražské Michli: dvě ženy zemřely po nakažení koronavirem, několik dalších nakažených seniorů bylo převezeno do Nemocnice Na Bulovku.

Koronavirus v sociálních službách Sovy v Českém Krumlově: šest nakažených seniorů, dva ve věku kolem devadesáti let jsou hospitalizováni. Čtyři zaměstnanci hlásí pozitivní test.

Litoměřický dům pro seniory U Trati: po objevení koronaviru u jednoho z pacientů se celý dům ocitl v karanténě.

Takové jsou zprávy těchto dnů.

Marné volání odborné veřejnosti. Ochrana seniorů selhala

48. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

49. „Stát na nás zapomněl.“ Nedostatek ochranných pomůcek v domovech
seniorů si vybírá daň  seznam | nahoru
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Víme, že průměrný věk obětí COVID-19 v Itálii je 79 let. V Německu o dva roky více. V Česku evidujeme ke čtvrtečnímu večeru devět obětí. Jejich průměrný věk 77 let.

Senioři by měli být nejvíce chráněni, ale ze zjištění Seznam Zpráv plyne, že tomu tak zdaleka není. Naopak.

Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy uspořádala mezi svými členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb k minulému pátku, vyplynulo, že tři čtvrtiny organizací pomáhající seniorům měly
zásobu jednorázových roušek menší než sto kusů. Respirátory neměly skoro žádné. A chyběla dezinfekce. Ankety se zúčastnilo 208 poskytovatelů sociálních služeb. Z poloviny to byly právě
domovy pro seniory.

A navzdory tomu, že vláda od minulého pátku prezentuje masivní přísun ochranného materiálu z Číny, k seniorům a k lidem, kteří o ně pečují, se však tento materiál nedostal.

„Situace se nezhoršila, ale žádná výrazná změna k lepšímu se také nekoná,“ hodnotí výsledek Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociální péče.

Ankety se zúčastnilo 374 poskytovatelů sociálních služeb, o třetinu více než minulý týden. 43 procent zařízení má stále v zásobě méně než sto roušek. Tedy naprostý nedostatek.

Desetina má méně než padesát kusů a osm procent nemá dokonce ani jednu. Ještě horší je situace s respirátory. Takzvané trojkové respirátory nemá 90 procent dotazovaných. Stále chybí
ochranné brýle a jednorázové obleky. Situace se naopak zlepšila u dezinfekce. Většina zařízení má zásoby na pět dnů a více.

„Stát na nás zapomněl,“ shrnuje ve výše zmíněných sociálních službách Sovy z Českého Krumlova, kde se koronavirus objevil, ředitelka Ivana Ambrusová.

Do úterý neměli skoro žádné ústenky. Používali výhradně látkové roušky ušité od „dobrých duší“. Od kraje získali 53 jedničkových a 6 dvojkových respirátorů.

„Zlom nastal v úterý. To jsme dostali sedmnáct set jednorázových roušek, ochranné obleky, brýle i pár respirátorů. I když je to dost, šíření viru to ale stejně nezabránilo,“ konstatuje Ambrusová.

Kdyby ochranné prostředky měla ředitelka k dispozici, pomohlo by to? „Možná ano, možná ne. Nedokážu to říct. Doteď nevím, jak se sem ten vir dostal. Naše holky jsou velmi pečlivé a svědomité
při péči o seniory,“ uzavírá Ambrusová.

Jiří Horecký z Asociace pro sociální služby zmiňuje další problém. Není jasné, podle jakého klíče se ochranné pomůcky vůbec rozdělují.

„Ředitelé sociálních služeb dostanou výzvu, že se mají dostavit tam a tam. Do poslední chvíle nevědí, co a v jakém množství dostanou. Někde jsou v prioritách vysoko, jinde zase nízko.“

Za pravdu mu dává Hana Německá, ředitelka domova pro seniory Lumina. „Máme ten nejužší styk se starými, nejvíce ohroženými lidmi. Naše ošetřovatelky je krmí, provádějí hygienu, ale v
přídělech ochranných prostředků se cítím, jako bychom byli v té poslední linii,“ stěžuje si.

A uvádí příklad: Ve dvou domech na okraji Brna žije zhruba sto seniorů a stará se o ně padesát zaměstnanců. V polovině týdne dostala z kraje výzvu, že si má vyzvednout ochranné prostředky.
Dostala 650 jednorázových roušek.

Hana Německá vypočítává, že kdyby je používali tak, jak mají, vydrží jim tato „zásoba“ zhruba na dva dny. „Ano, máme strach, že vir můžeme přinést. Nakazit seniory i sebe. Ale tak to bohužel
prostě je. Prostě zatínáme zuby a děláme, co můžeme.“

Sdílejte článek

Související články

Domov seniorů se chystá na totální izolaci. „Máme sbaleno na nejméně 14 dní“
Naše zdravotnictví nesmí zkolabovat, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky ale stále chybí

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), jiří (2x), horecký (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (11:55:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články iDNES.cz, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza koronavirem u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a
jeho pracovníkům záchranáři odebírají vzorky pro testy.

Nemocní důchodci zatím zůstali na místě, řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem spravované krajem,
stará se o lidi s demencemi. Obsluhu mají na starosti dvě desítky lidí. Dům stojí samostatně u vsi. „Máme potvrzenou nákazu v domově pro seniory, nyní očekáváme informace s dalším postupem
od hygieny,“ sdělil iDNES.cz starosta obce Ivo Chadim.

Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové dvě nakažené klientky zřejmě v sobotu převezou do nemocnice, protože se jejich stav v noci zhoršil. „Teď řešíme, jak zajistíme ten stav,“ řekla
Hlaváčková k dalšímu chodu domova v Břevnici. Záležet to podle ní bude i na výsledku u zbylých testovaných lidí. Ochranných pomůcek má podle ní domov zajištěných poměrně dost. „Nemáme
respirátory trojky, ale jednáme s krajem o jejich zajištění,“ uvedla.

Respirátory nejvyšší třídy FFP3 by podle předpokladu náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) mohlo zařízení dostat během víkendu. Kraj je podle něj s ředitelkou domova v kontaktu a
ochranné prostředky, například respirátory a obleky, jí poskytl. „Nemocnice je také připravená na případné přijetí pacientů s respiračními problémy,“ doplnil Novotný.

Nařízení v domově dodržují

„Není jasné, jak se senioři a personál nakazili, domov velice přísně dodržuje všechna doporučená hygienická nařízení. Není vyloučeno, že příčinou může být kontakt s rodinnými příslušníky nebo
návštěvami v období před úplným zákazem návštěv. Inkubační doba a aktuální průběh nemoci by tomu nasvědčovaly,“ uvedl domov pro seniory v tiskové zprávě.

Pozitivní klienti jsou izolováni v jiných pokojích, než klienti zatím čekající na výsledky testů.V domově během víkendu proběhne kompletní opakovaná dezinfekce. Vedení domova je v kontaktu se
svým zřizovatelem a pracovníky Krajské hygienické stanice, se kterými koordinuje další postup. Péče o všech 22 klientů je v tuto chvíli zajištěna. 

Na Vysočině byla zatím potvrzena nákaza COVID-19 u 76 lidí. Od pátečního večera podle webu krajské hygienické stanice přibylo šest nových případů na Havlíčkobrodsku, kde je nejvíc
nemocných v kraji. Do sobotního rána byla v tomto okrese nákaza prokázaná u 36 lidí.

Nákaza se v české republice objevila i v dalších domovech pro seniory, například v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. 

Domovy mají mít prostory pro izolaci

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

„Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne,“ vysvětlil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří
Horecký. Poukázal na to, že v malých domovech není možné umývárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné.

50. V domově důchodců na Vysočině se koronavirem nakazilo deset seniorů   
seznam | nahoru
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V domovech pro seniory už řada opatření proti nákaze platí. Patří mezi ně zákaz návštěv. Omezen je i přístup dobrovolníků a pracovníků, kteří v zařízení zrovna nemusí být. Klienti nesmějí opouštět
areály. Skupinové akce se zrušily.

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

DUPLICITNÍ S: V domově důchodců u Havlíčkova Brodu se koronavirem nakazilo deset seniorů ( Idnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:00:01) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Zprávy v 12:00 Zprávy v 12:00

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Česko zaznamenalo zatím nejvyšší denní nárůst pacientů s koronavirem. V pátek přibylo tři sta sedmdesát tři potvrzených případů. Rekordní je ale i počet provedených testů za den – přes pět
tisíc. Podle webu Ministerstva zdravotnictví je v zemi aktuálně dva tisíce čtyři sta dvacet dva potvrzených případů. Vyléčených je stále jen jedenáct. Nákaza se teď šíří i v domovech pro seniory a
podobných zařízeních. Podrobnosti má Andrea Kubová."

Redaktorka:
"Viceprezidentka Asociace poskytovatelů služeb Daniela Lusková kvůli šíření koronaviru napsala Ministerstvu zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí otevřený dopis. Podle ní domovům pro
seniory stále chybí ochranné pomůcky."

Daniela Lusková, viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR:
"Máme vytvářet izolace. To jsou jasný jako postupy, který všichni respektujeme. Ale já taky potřebuju ochránit zaměstnance, a jak to mám udělat?"

Redaktorka:
"Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD hasiči dnes začali rozvážet do sociálních zařízení půl milionu respirátorů a přes tři miliony roušek. Ministerstvo zdravotnictví navíc vyčlení přes tři sta
lůžek pro pacienty z domovů pro seniory, u kterých se potvrdila nákaza koronavirem. Lůžka zajistí pražka… pražská Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Františku, nemocnice v Těchoníně a
Lázně Toušeň. Andrea Kubová, Radiožurnál."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Tereza Tomášková
EDITOR: Andrea Kubová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (12:34:03) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Zprávy ve 12 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…íjemné poledne , jak domovy důchodců připravena , pěknépoledne , já jsem se na to před chvílí po telefonu ptala Jiřího Horeckého , což je prezident15 asociace poskytovatelů sociálních
služeb v ČR , a on mi řekl , jak se k němu postupně dostávají informace z terénu , z jednotlivých domovů pro seniory , tak je to na mnoha místech skutečně problém , jednak jde o to , že někteří
nezvládají 30 fyzicky oddělit prostor pro zdravé seniory a seniory , nakažené koronavirem , případně potenciálně rizikové , kteří by měli skončit v karanténě , problém je to ale i personálně , co se
týče zaměstnanců , protože ta zařízení musí dneška mít speciálně vyčleněné zaměstnance , který se právě budou 45 ode starat o ty zdravé seniory a také vyčleněný personál , který by se měl
starat o ty potenciálně rizikové a za hlavní problém potom označil to , že dosud tato zařízení nemají jednoznačný pokyn od 12:03 00 ministerstva zdravotnictví ohledně nějakých ochranných
pomůcek pro tento personál , který tady pracuje nakaženými , potažmo seniory v karanténě , že zkrátka nevědí , s jaké ochranné pomůcky by měli mít , jaký kupříkladu typ respirátoru , Jiří
Horecký mi řekl , že je dopoledne ohledně tohoto hovořil právě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem , a mu přislíbil , 15 ten že jeho náměstek Roman Prymula , k tomuto vydá nějaký
pokyn , na který se aktuálně čeká na všech opatření , zmíním ještě kupříkladu měření teploty , personál , který přichází do domovů pro seniory a také mu změřena 30 teplota při příchodu na pakliže
by měl nad třicet sedm stupňů , tak bude odeslán ten musí kontaktovat svého lékaře , měří člověk domu a se teď povinně dvakrát denně i teplota samotných seniorů , ty , kteří by měli nad třicet
sedm a půl stupně , tak musí být izolováni 45 a konkrétními případy zařízení , kde za se nákaza koronavirem objevil a teď míříme do regionů , konkrétně začneme v Litoměřicích , kde je Ivo Brániš
, Ivo , i tebe zdravím , dobré poledne , nemoc kvit , devatenáct se v tamním domově 12:04 00 seniorů prokázala u čtyř lidí , otestovat se musí dalších devadesát , tak už ses odvede začalo s těmi
odběry už se začalo včera odpoledne dnes dopoledne pokračují , jak jsi říkal , musí 15 se otestovat devadesát lidí , čili Ústecký kraj včera požádal ústřední krizový štáb o to , jestli by s tím
testováním armáda , ta nemohla pomoci , nakonec nepřijel , a Ústecký kraj tak testování 30 klientů domova zaměstnanců domova řeší a po vlastní linii , ještě připomenu , že stále platí informace ze
včerejška , že nakažení nebo to , to onemocnění kovy devatenáct bylo potvrzeno u čtyř lidí , jedná o jednu zaměstnankyni domova pro 45 se seniory v Litoměřicích a tři jeho klienty , jde o dva ,
čtyřiaosmdesátileté muže a jednu osmdesátiletou ženu , všichni tři a leží v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na infekčním oddělení a jejich 12:05 00 stav je stabilizovaný a pokračujeme
dále v Liberci na Františkově před domovem pro seniory je Barbora Silná , Barbor…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 11

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

51. Otevřený dopis viceprezidentky APSS ČR resortům práce a zdravotnictví   
seznam | nahoru

52. Zprávy ve 12 (automat)   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (13:42:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nemocní důchodci zatím zůstali na místě, řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem spravované krajem,
stará se o lidi s demencemi. Obsluhu mají na starosti dvě desítky lidí. Dům stojí samostatně u vsi. „Máme potvrzenou nákazu v domově pro seniory, nyní očekáváme informace s dalším postupem
od hygieny,“ sdělil iDNES.cz starosta obce Ivo Chadim.

V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem, stará se o lidi s demencemi. Je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory, kterı je spravován krajem. Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové
dvě nakažené klientky zřejmě v sobotu převezou do nemocnice, protože se jejich stav v noci zhoršil.

Obsluhu břevnického domova, kterı stojí samostatně u vsi, zajišťují dvě desítky lidí. Někteří tam pracují nastálo, jiní, například údržbáři, se střídají.

Na Vysočině byla zatím potvrzena nákaza COVID-19 u 76 lidí. Od pátečního večera podle webu krajské hygienické stanice přibylo šest novıch případů na Havlíčkobrodsku, kde je nejvíc
nemocnıch v kraji. Do sobotního rána byla v tomto okrese nákaza prokázaná u 36 lidí.

Nákaza se v české republice objevila i v dalších domovech pro seniory, například v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. 

Domovy mají mít prostory pro izolaci

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umıvárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkımi
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

„Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne,“ vysvětlil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří
Horeckı. Poukázal na to, že v malıch domovech není možné umıvárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné. 

V domovech pro seniory už řada opatření proti nákaze platí. Patří mezi ně zákaz návštěv. Omezen je i přístup dobrovolníků a pracovníků, kteří v zařízení zrovna nemusí bıt. Klienti nesmějí opouštět
areály. Skupinové akce se zrušily.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (18:53:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Jan Novák

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Koronavirus se dostal do domovů pro seniory. Nakažené hlásí v Českém Krumlově, v Litoměřicích nebo pražské Michli. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové situaci nezvládá
Ministerstvo zdravotnictví.

Už týdny se pracovníci v sociálních službách ptají, jak mají ochránit klienty a sebe, když nemají dostatečné ochranné prostředky?

Pokud mám být striktně formální, tak si myslím, že v tuto chvíli je to na Ministerstvu zdravotnictví a hejtmanech. A evidentně tu situaci nezvládají. Situace v domovech pro seniory je v tuto chvíli
zoufalá.

Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy uspořádala mezi svými členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb, vyplynulo, že ke čtvrtečnímu ránu necelá polovina organizací pomáhajících
seniorům nemá k dispozici více než sto jednorázových roušek a téměř žádné respirátory, ochranné obleky nebo brýle.

Já nejsem člověk, který do toho může vstupovat. Ochranné pomůcky jsou prioritní úkol pro Ministerstvo zdravotnictví a nově se tím zabývá i krizový štáb, který je pod Ministerstvem vnitra.
Distribuci zajišťují kraje a já teď poprvé budu telemostem jednat s hejtmany a budu chtít přesná čísla, kolik ochranných prostředků šlo do sociálních služeb.

„Stát na nás zapomněl.“ Nedostatek ochranných pomůcek v domovech seniorů si vybírá daň

Proto mají lidé v sociálních službách pocit, že na ně stát zapomněl?

Já budu chtít od Ministerstva zdravotnictví vyjádření, proč se situace přes veškeré apely nezlepšila. Já jsem posílala ministru Vojtěchovi během třech a půl týdne několik dopisů, kde jsem
specifikovala, kolik materiálu potřebujeme pro sociální služby pro celou republiku. Známe ale ta čísla. Ministerstvo zdravotnictví prý nakupovalo, ale přesto reálně zajistilo setinu toho, co
Ministerstvo vnitra.

Ředitelé domovů pro seniory si stěžují, že nemají žádnou metodiku, jak postupovat, když se u nich nákaza objeví?

Budu upřímná. Nemám v tuto chvíli žádnou možnost, jak to ovlivnit. Dnes jsme na tiskové konferenci fakultních nemocnic slyšeli: Nevozte nám je do nemocnic. Jenže, co mají ti poskytovatelé
sociálních služeb dělat? Chápu, že mají izolovat klienty a ošetřovat je, ale co dělat, když ty prostory nemají?

Izolujte nakaženého, velí ministr. „Nemáme kam,“ zní z pečovatelských domů

Ostatně to byla první velká tisková konference, která se věnovala výhradně seniorům a lidem v sociálních službách.

A nic konkrétního jsme se z ní nedozvěděli.

Možná proto se cítí, že na ně stát jaksi zapomněl.

Můžou to napálit ministru zdravotnictví, ale nevím, co to vyřeší. Nefunguje. Vidíme to na všech případech. Vidíme to na všech situacích. Evidentně nefunguje ani ten postup ze strany Ministerstva
zdravotnictví. Já si myslím, že ti lidé nemají zůstávat v domovech pro seniory. Poskytovatelé sociálních služeb nevědí, co s nimi. Myslím, že by se mělo masivně testovat v domovech pro seniory,
aby se to podchytávalo jak u zaměstnanců, tak u klientů. Jakmile mají příznaky, tak by měli jít do nemocnic. Rozumím ale tomu argumentu, že nemocnice na to nemají kapacitu. Takže se vlastně
točíme v kruhu.

Sdílejte článek

53. V domově důchodců na Vysočině se koronavirem nakazilo deset seniorů   
seznam | nahoru

54. Vůbec to nezvládají, pustila se Maláčová do Vojtěchova úřadu kvůli
seniorům  seznam | nahoru
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Související články

Babiš chce v Česku prodloužit nouzový stav, počet nakažených stoupl na 2279
Závazky vlád a centrálních bank se celosvětově blíží k sedmi bilionům dolarů
Do Česka zamíří sto robotů pro seniory, čeká se na dopravu z Číny

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (19:55:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny MELANIE KRÝSLOVÁ

Otevřít originál | Otevřít detail

Epidemie zasáhla v Česku několik domovů pro seniory. Potýkají se i s nedostatkem ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví včera zpřísnilo režim. 

strana 2 

Žádné společné jídlo ani sledování televize. V domovech pro seniory začíná platit přísnější režim, neboť tam začala řádit nákaza. 

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví přitvrdilo režim v domovech pro seniory a pobytových sociálních zařízeních. V několika z nich se objevily případy nákazy koronavirem, přitom právě tam je to
nejrizikovější. Klienti těchto zařízení často trpí jinými chronickými neduhy a onemocnět Covid-19 pro ně může být fatální. 

„Všichni poskytovatelé takové péče musejí zavést režimová opatření. Důsledně omezit kontakt, důsledně oddělit covidové klienty od necovidových,“ sdělil včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
(za ANO). 

Obyvatelé domovů mají už od 10. března zákaz vycházet ven a přijímat návštěvy. To platí i nadále, nadto budou muset senioři přestat trávit čas jeden s druhým, pokud spolu nebydlí na pokoji.
Zapovězené jsou i skupinové aktivity a společné obědy. Zařízení musejí vyčlenit deset procent lůžkové kapacity pro klienty, které postihne virus, a to včetně toalet a koupelen. Protože nebudou-li
mít příznaky nemoci a budou „jen“ pozitivní, zůstávají tam, kde jsou doma. Začnou-li mít příznaky, ujme se jich nemocnice. Personál, nádobí i třeba ručníky v oddělení covidovém a necovidovém
spolu nesmí přijít do kontaktu. 

Nepřetížit nemocnice 

Některé nemocnice v posledních dnech čelí náporu klientů pobytových sociálních zařízení, kteří nemají příznaky choroby. Ta se tak snaží ulevit svým kapacitám i rizikům přenosu. Podle ministra
Vojtěcha i jeho náměstka Romana Prymuly to však není možné – už proto, že v nemocnici se mohou senioři nakazit Covid-19 mnohem pravděpodobněji než u sebe na pokoji v domově pro
seniory. 

„Je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních, pokud nemají příznaky. Naším zájmem je, aby nebyli hospitalizováni v zařízeních akutní lůžkové péče, tam mají být soustředěni lidé
se závažným průběhem onemocnění, kteří potřebují péči lékařů,“ uvedl Vojtěch. Jinak by nemocnice měly brzy plno a hrozil by kolaps systému. 

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš ale tvrdí, že pokud se pobytová zařízení sociálních služeb budou starat o infikované seniory, může se nákaza začít
rychle šířit. „Personál těchto zařízení není vyškolen ke správnému oblékání a svlékání ochranných pomůcek či k bezpečné manipulaci. To může způsobit kolaps pečovatelských služeb a vést k
plošné nákaze v zemi,“ uvedl Huneš. 

K novým, přísnějším regulím patří i pravidelná kontrola zdraví klientů a personálu domovů pro seniory. Ošetřovatelé každé ráno a večer změří teplotu sebe i svých svěřenců. Už hodnota nad 37
stupňů Celsia je důvodem k izolaci, v případě personálu je to signál, že odchází do domácí karantény. Prymula doplnil, že je nezbytně nutné, aby se spolu nesetkávaly ani směny, které slouží na
covidové a necovidové jednotce. A aby se ošetřovatelé ve svém volném čase vyvarovali všech rizikových aktivit, neboť riziko zavlečení nemoci mezi seniory je příliš velké. K dispozici mají mít celý
arzenál ochranných pomůcek. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měli testovat všichni zaměstnanci zařízení. 

Problém se líhl v posledních dnech. Ochořely zdravotní sestry v pražské Thomayerově nemocnici, ošetřovatelky v domovech seniorů i samotní senioři. Epidemie se přiblížila přesně tam, kam by se
měla dostávat co nejméně. V Českém Krumlově onemocnělo virem sedm klientů sociální služby a tři zaměstnanci. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se nákaza
objevila zatím v šesti domovech pro seniory. „Ve dvou pražských domovech pro seniory (na Chodově a v Michli, kde dvě klientky tohoto zařízení zemřely – pozn. red), kde se objevila infekce
koronavirem, nejsou nyní žádní obyvatelé s nemocí. Klienti s příznaky a pozitivními výsledky testů jsou v nemocnici,“ uvedla včera hlavní hygienička Jarmila Rážová. Nemoc zasáhla ve větším
měřítku pražskou Thomayerovu nemocnici – na jednom ze čtyř oddělení následné péče mají potvrzenu nákazu u dvaceti čtyř hospitalizovaných seniorů, jeden z nich zemřel, nemocných je i šest
sestřiček. To dává váhu Prymulovu varování, že vozit tam na vyšetření bezpříznakové důchodce může představovat hazard. 

Některá sociální zařízení už hlásila, že kvůli svým stavebním předpokladům se nedokážou rozdělit na dvě izolované zóny. „Někde je splnění reálné, někde ne. V malých zařízeních ale nelze některé
prostory vyčlenit jen pro případné pacienty, v budovách s atrii se zas nedají úplně oddělit,“ řekl šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Pro ty, kdo to nezvládnou, vyčlení
lůžka nemocnice. V tuto chvíli se však dle ministra Vojtěcha nejeví jako vhodné postavit pro tyto účely kontejnerovou nemocnici na zelené louce. Neměl by se v ní kdo starat o pacienty. 

Tíží je smutek 

Vedle izolace a důrazu na hygienu je v sociálních zařízeních důležitá i péče o duševní pohodu klientů. Pro seniory je to těžká situace. Mají strach, že nemoc chytí, a zároveň je trápí samota.
„Snažíme se jim pobyt zpestřit, ale smutek je na nich znatelný a neprospívá jim,“ řekla LN ošetřovatelka z jednoho domovů pro seniory v Praze. 

Seniorům chybí hlavně kontakt s dětmi, na který byli zvyklí. Částečně napravit to zkouší iniciativa webu www.detiseniorum.cz. Nahrávají se tam vzkazy či obrázky, jež pak personál klientům ukáže.

Senioři a chronicky nemocní  patří do skupiny nejohroženějších koronavirovou pandemií. Na snímku muž v Ostravě venčí svého psa 

Nová mimořádná opatření Ministerstvo zdravotnictví nařídilo domovům pro seniory a podobným lůžkovým zařízením: 

vyčlenit pro případně nakažené desetinu své kapacity 

nakažení musejí mít pro sebe zvláštní sociální zařízení 

povinně musejí ráno a večer všem klientům měřit teplotu 

zakázané jsou společné stravování nebo aktivity 

55. Přísnější pravidla pro seniory   
seznam | nahoru
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V roce 2018 fungovalo v Česku 525 domovů pro seniory s 37 tisíci lůžky. Ve 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20 100 lůžek

SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Morava
PDF POPIS OBRÁZKŮ: MAFRA ADOLF HORSINKA

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

DUPLICITNÍ S: Přísnější pravidla pro seniory ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Čechy );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:26:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Kladenský deník Milan Holakovský

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Lázně Toušeň na Praze-východ se v rámci republiky mají stát jedním z center péče o seniory nakažené novým typem koronaviru. Vyplývá to ze sobotní informace ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha (za ANO).

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ten na twitteru oznámil, že na to, jak postupuje šíření nákazy v zařízeních pečujících o seniory – v Praze i v dalších regionech jsou ve větším rozsahu hlášena onemocnění pacientů a klientů v
zařízeních typu léčebna dlouhodobě nemocných, domov seniorů či alzheimer centrum – bude stát reagovat zřízením celkem 329 lůžek vyhrazených pro péči o obyvatele domovů důchodců s
onemocněním Covid-19, které koronavirus vyvolává.

S panem prof. Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity @NaBulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní
osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 28, 2020

Tato lůžka mají zajistit pražské nemocnice Na Bulovce a Na Františku, specializované armádní zařízení v Těchoníně – a právě Slatinné lázně Toušeň v Lázních Toušeň. Ty se součástí pražské
Bulovky staly již v roce 2006; ještě v době, kdy tato pražská nemocnice nebyla označována jako NNB, ale FNB – s přívlastkem fakultní. V minulých letech tyto lázně zaměřené zejména na péči o
pohybový aparát a choroby páteře pomáhaly i významným sportovcům – včetně rychlobruslařek Martiny Sáblíkové a Karolíny Erbanové, cyklistky Terezy Huříkové, tenisty Radka Štěpánka či
atletů Jana Železného a Romana Šebrleho. Nyní zde mají nacházet útočiště senioři s Covid-19.

Lůžka pro lehké případy

Třeba na rozdíl od Těchonína, kde se počítá s delšími, zhruba týdenními přípravami, jsou Lázně Toušeň připraveny na příjem nového typu pacientů okamžitě. Plyne to z informací Vojtěchova
náměstka a předsedy republikového krizového štábu Romana Prymuly. „Mateřská“ Nemocnice Na Bulovce se má s hlavní kapacitou připojit od pondělka. Prymula také připomněl, že se nejedná o
zajištění specializované péče o těžké případy onemocnění, ale naopak: o karanténní lůžka pro lidi, jejichž příznaky jsou lehčího charakteru.

Pozitivní osoby z řad obyvatel domovů budou mít plnou péči – a současně to přispěje k zamezení přenosu zákazy, ujistil ministr Vojtěch právě s odkazem na nově chystaná lůžka. Jeho tweet
vyvolal řadu ohlasů – přičemž pisatelé se většinou podivují, někdy i dosti emotivně, proč stát takto reaguje až teď a proč pro domovy vláda včas nezajistila dostatek ochranných pomůcek.

Splnit pokyny není snadné

Domovy pro seniory, které si na stále velmi akutní nedostatek ochranných pomůcek stěžují i prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, ministerstvo již v pátek vyzvalo k
zavedení rázných opatření k omezení šíření nákazy. Těmto domovům, stejně jako dalším lůžkovým zařízením poskytovatelů sociálních služeb, nařídilo úpravu režimu provozu umožňující oddělení
nemocných osob od zdravých, kdy klienti či pacienti s naměřenou tělesnou teplotou 37,5 stupně Celsia a vyšší mají být okamžitě izolováni od ostatních, a dodržování dalších hygienicko-
epidemiologických opatření.

Vedení některých domovů přiznává, že s ohledem na stavebně-technické podmínky i obsazenost jejich zařízení naplnit tohoto nařízení nedokáže – zvlášť pokud jde o doporučení vyčlenit takto
desetinu kapacity zařízení. Teplota se má měřit také všem zaměstnancům, pro něž je hranicí pro vpuštění na pracoviště rovných 37 stupňů Celsia.

56. Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem   
seznam | nahoru
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SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz - Benešovský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Slatinné lázně se mají stát jedním
z center péče o seniory s koronavirem (Denik.cz - Nymburský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz -
Berounský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz - Kutnohorský deník, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz - Mělnický deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Slatinné lázně se mají stát jedním
z center péče o seniory s koronavirem (Denik.cz - Příbramský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz -
Rakovnický deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz - Kolínský deník, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Slatinné lázně se mají stát jedním z center péče o seniory s koronavirem ( Denik.cz - Boleslavský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (15:05:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb BORGIS a.s. - Právo Oldřich Danda

Otevřít originál | Otevřít detail

Případy několika zamořených domovů pro seniory koronavirem vedly ministerstvo zdravotnictví k dalšímu zpřísnění režimu v těchto zařízeních. 

Pracovníci domovů pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných musí ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu a sledovat možné příznaky nemoci, stejně tak musí
kontrolovat sebe. Senioři se budou muset stravovat odděleně, nesmějí se sdružovat ve společenských místnostech. 

Podle nového nařízení ministerstva také všechny domovy musí vyčlenit zhruba desetinu svých prostor pro izolaci podezřelých z nakažení nebo nemocných. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) včera řekl, že všechna tato opatření už byla domovům pro seniory doporučena. „Praxe ale ukazuje, že ne všude to tak je, a vede to k tomu, že tu
máme řadu pacientů v seniorním věku, polymorbidních, kteří jsou infi kováni touto nemocí a kteří mohou být fatálně ohroženi,“ upozornil. Proto ministerstvo všechny nové pokyny domovům nařídilo.

Některá zařízení ale hlásí, že nejsou schopna vyčlenit prostory pro izolaci nakažených i potřebný personál. Podle ministra domovy a LDN, které vytvořit speciální režim nezvládnou, budou moci
posílat své nemocné do nemocnic. Ve hře je i možnost zbudovat v areálech nemocnic kontejnerové oddělení. „Pokud by zařízení nezvládala, tak bychom využili kontejnerovou nemocnici, kterou
nám nabízí jedna fi rma, ale to je až nejzazší řešení,“ řekl ministr. 

Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula sdělil, že ale není možné, aby se domovy „zbavovaly“ nakažených, i když by se o ně dokázaly postarat. To potvrdil ředitel Thomayerovy
nemocnice v Praze-Krči Zdeněk Beneš. „Během včerejška bylo jen k nám do nemocnic převezeno osm pacientů z takových zařízení, dnes šest,“ řekl. Dodal, že to zatím zvládají, ale pokud by to
pokračovalo, vedlo by to k přetížení celé nemocnice. 

Krčská nemocnice má sama velký problém, protože se na jednom oddělení geriatrie nakazilo 25 pacientů a k tomu dvě sestry. Podle Beneše je celé toto oddělení izolováno a pacienti nákazu
snášejí zatím dobře. 

„Žádný z pacientů neměl teplotu, nekašlal,“ řekl Beneš. Nakažené a také už oběti mají domovy pro seniory v pražské Michli a na Chodově. 

Přibyl vyléčený 

Hlavní hygienička Jarmila Rážová sdělila, že v těchto domovech už je situace pod kontrolou a proběhne tam celková dezinfekce. „Také se už tam nenachází žádný pacient s Covidem-19,“ dodala.

Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb nemají domovy seniorů respirátory nejvyšší třídy a jen minimum respirátorů s nižší ochranou nebo roušky. 

Během čtvrtka přibylo 259 nakažených, proti středě je to o 30 méně a celkový počet nakažených překročil dva tisíce a dosáhl 2062. Do včerejšího večera toto číslo stouplo na 2279 nakažených.
Laboratoře, kterých je už sedmdesát, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem prošlo testem 31 127 lidí. 

Včera přibyl jeden vyléčený, a to v Ústřední vojenské nemocnici. Vyléčených je tedy jedenáct. Do uzávěrky tohoto vydání listu nebylo včera oznámeno žádné další úmrtí, dosud zemřelo devět
pacientů. Byli to senioři od 71 do 95 let, kteří měli další závažné nemoci. Výjimkou byl 45letý pacient, který ale měl rakovinu v pokročilém stadiu. 

Senioři se budou muset stravovat odděleně, nesmějí se sdružovat ve společenských místnostech 

Co musí domovy seniorů dodržovat 

striktní zákaz návštěv 

zákaz vstupu dobrovolníkům nebo zbytným pracovníkům 

omezení pobytu pacientů 

zrušení společenských aktivit 

zrušení společného stravování 

pravidelné měření teploty 2x denně 

každodenní šetření příznaků – kašel, rýma, dušnost, bolest v krku 

přísné dodržování hygieny rukou 

vyčlenit prostory pro izolaci nemocných či z nákazy podezřelých

57. Domovy pro seniory musí přitvrdit   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE:

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (15:13:07) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Echo24.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nová nařízení ministerstva zdravotnictví týkající se přísnějších opatření v domovech důchodců vyvolala ostrou kritiku z vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:34:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Forum24.cz - Články FORUM 24

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové, napsala otevřený dopis ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě
Maláčové. V ostrém sdělení reaguje na doporučení pro ochranu seniorů před nákazou koronavirem. Deník FORUM 24 jej zveřejňuje v plném znění.

NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY!!!

NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY!!!

Otevřený dopis ministru zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí

Otevřený dopis ministru zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

Vaše včerejší vyjádření a doporučení vůči sociálním službám považuji za nehorázné. Na konci března jste zjistili, že v zemi jsou stovky zařízení sociálních služeb pečující o nejkřehčí seniory.
Tleskám… vzhledem k tomu, že týdny Vás žádáme o pomoc a pomůcky.

Vaše včerejší vyjádření a doporučení vůči sociálním službám považuji za nehorázné. Na konci března jste zjistili, že v zemi jsou stovky zařízení sociálních služeb pečující o nejkřehčí seniory.
Tleskám… vzhledem k tomu, že týdny Vás žádáme o pomoc a pomůcky.

Deník FORUM 24 prosí o vaši pomoc při obraně liberální demokracie

Poslední události ukazují, že je Česká republika nadále v moci nedemokratických a autoritářských sil, které pohrdají právním řádem i ústavou. ...

číst článek »

Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No
dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak bazální věc. Na konci března! Prohlásíte, že mezi klienty služeb to zavlekl personál, a to se zcela negativní
konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v karanténách!

Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No
dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak bazální věc. Na konci března! Prohlásíte, že mezi klienty služeb to zavlekl personál, a to se zcela negativní
konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v karanténách!

Sděluji Vám, že Vámi doporučená opatření a řadu dalších jsme provedli už dávno. Dávno, než jste se probudili! Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není symptomem

58. Nová nařízení ministerstva zdravotnictví týkající…   
seznam | nahoru

59. Ředitelka domova seniorů píše ministrům: Nedělejte z nás blbečky   
seznam | nahoru
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COVID-19 u většiny starých lidí.

Sděluji Vám, že Vámi doporučená opatření a řadu dalších jsme provedli už dávno. Dávno, než jste se probudili! Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není symptomem
COVID-19 u většiny starých lidí.

Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném
opatření a navazujícím doporučení nenajdeme. Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli. Všem nám, kteří
denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila. Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát…

Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném
opatření a navazujícím doporučení nenajdeme. Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli. Všem nám, kteří
denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila. Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát…

Dosud pro sociální služby neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost,
houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! Já za sebe… ze svého zařízení odejdu poslední… ale, ten kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a
Vy si to zodpovíte!!!!

Dosud pro sociální služby neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost,
houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! Já za sebe… ze svého zařízení odejdu poslední… ale, ten kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a
Vy si to zodpovíte!!!!

Ing. Daniela Lusková, MPA

Ing. Daniela Lusková, MPA

ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové

ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové

viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (17:58:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb TN.nova.cz - Články TN.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nařízení a doporučení, které ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví v pátek vydala provozovatelům sociálních služeb, naštvala jejich ředitele. Ministerstva z nich prý dělají
nekompetentní blbce místo toho, aby zajistily ochranné pomůcky, které těmto zařízením zoufale chybí.

Velmi ostrý otevřený dopis adresovaný ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové zveřejnila viceprezidentka Asociace poskytovatelů
sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková.

Reagovala na doporučení, která ministerstva v pátek vydala. Ve velké míře totiž obsahují věci, které domovy pro seniory a další podobné instituce už ve snaze ochránit své klienty dávno zavedly.

"Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No
dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak bazální věc. Na konci března!" zlobí se Lusková.

"Prohlásíte, že mezi klienty služeb to zavlekl personál a to se zcela negativní konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat
se o rodiny. Nejsme v karanténách!" rozčiluje se Lusková.

Oběma ministrům připomněla, že domovy pro seniory samozřejmě podobná opatření dávno zavedly. Když ale žádaly, aby musely nemocnice testovat klienty s podezřením na Covid-19 a klienty,
kteří se z nemocnice vrací zpátky do domova, nesetkalo se to s reakcí úřadů. Stejně tak jí v prohlášení ministerstev chybí ujištění, že konečně dostanou potřebné ochranné pomůcky.

"Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát... dosud pro sociální služby neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak
rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme!" vzkázala
ředitelka Lusková.

Ministrům Maláčové a Vojtěchovu dokonce vzkázala, že to budou oni, kdo "bude mít stovky starých lidí na svědomí"! Podle Českého rozhlasu nemá respirátory s nejvyšším stupněm ochrany 90 %
zařízení sociálních služeb.

Že bez ochranných pomůcek nemohou tato zařízení fungovat, uvedla v pátek na twitteru i ministryně Maláčová. "Po ministerstvu zdravotnictví dlouhodobě požaduji dodání dezinfekce, respirátorů
FFP3, roušek, ochranných obleků a štítů. Je také nezbytné pravidelně testovat klienty i personál. Klienti s rozvinutými příznaky patří do nemocnice," napsala Maláčová.

Jana Maláčová odpovídá na dotazy TV Nova:

Její stranický kolega a ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu dopoledne napsal, že hasiči budou dnes rozvážet krajům půl milionu respirátorů, tři miliony roušek a také ochranné obleky. Určeny jsou
i pro domovy seniorů a zařízení sociálních služeb.

Domovy pro seniory musí zpřísnit karanténní opatření. Podívejte se na reportáž TV Nova:

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Drsný dopis Vojtěchovi a Maláčové: Budete mít seniory na svědomí. ( Kurzy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

60. Drsný dopis Vojtěchovi a Maláčové: Budete mít seniory na svědomí!   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (20:40:34) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Parlamentnilisty.cz - Aréna rak

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a vedoucí Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková se ostře vyjádřila k opatřením, která přijalo
Ministerstvo zdravotnictví v reakci na šíření koronaviru v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných. „Děláte z nás nekompetentní blbečky,“ zaznělo od
Luskové a připomenula, že stále nedostali jakékoli ochranné pomůcky. Následně ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) a ministrovi zdravotnictví Adamu
Vojtěchovi (za ANO) zaslala skrze sociální síť drsný vzkaz: „Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte!“ V diskusi se objevily podobné zprávy
a mnoho lidí se podivovalo, jak i po „vystavení riziku smrti“ mohou stále někteří senioři současnou vládu podporovat.

Jen s doporučeními se Lusková však nepokojí. „Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není symptomem COVID-19 u většiny starých lidí. Žádali jsme Vás o to, aby
zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném opatření a v navazujícím
doporučení nenajdeme,“ upozorňuje.

A problém je i s chybějícím zdravotnickým materiálem: „Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli.“

„Všem nám, kteří denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila. Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát... dosud pro sociální služby
neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu
managementu, týmů a jednotlivců,“ rozčílila se nad nekompetentním jednáním ministryně práce a sociálních věcí.

Závěrem oběma ministrům zasílá viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR drsný vzkaz: „My se nevzdáme! Já za sebe... ze svého zařízení odejdu poslední... ale, ten kdo
bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte!“

Přidalo se i několik lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, a o hutná vyjádření směrem k vládě nebyla nouze.

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: „Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce ( Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); „Budete mít stovky starých stovky lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce ( Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (08:09:53) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb IRozhlas.cz - Zprávy z domova Věra Štechrová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Česku bylo v sobotu přes 36 tisíc lidé testovaných na nemoc COVID-19, na výsledky testů se ale někdy čeká i přes 10 dnů. Podobnou zkušenost mělo několik oslovených pacientů nezávisle
na sobě. Laboratoře jsou přitom schopné vyhodnotit testy do několika hodin. O možnostech testování mluvil ve vysílání Radiožurnálu šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Proč teď čekání na výsledky testů trvá řádově i dny?
V některých případech bohužel dochází k tomu, že odběrová místa si nasmlouvávají různé laboratoře. Pokud ty laboratoře nemají kapacitu, tak to posílají jiným laboratořím a ty mají priority
nastavené pro svá odběrná místa. Je to z dlouhodobého hlediska nepřijatelné. Čekáme na otevření velké testovací kapacity, která bude zřejmě už od pondělí k dispozici, ale nechci to ještě
zakřiknout. Potom by k těmhle problémům nemělo docházet, protože i systém evidence vzorků by se měl zelektrizovat.

Znamená to, že je stále málo laboratoří, které mohou testovat?
Laboratoří je už poměrně velké číslo, blíží se k sedmdesáti, ale každá laboratoř testuje třeba sto vzorků. V tuto chvíli se soustřeďujeme na čtyři pět velkých laboratoří, které budou schopné samy
testovat nějakých osm devět tisíc vzorků. Tím, že je tu tolik laboratoří, tak někdy daná laboratoř nemá reagenci, což je obecný problém, protože v zahraničí v zahraničí se začínají omezovat tyto
strategické suroviny. A proto pokud nemají vlastní kapacitu, tak se snaží požádat laboratoře v okolí, aby otestovaly některé vzorky, které ony nestihnou. Proto tady docházelo k takovým posunům,
které jsou zbytečně dlouhé.

Znamená to, že vzorek může laboratořemi cestovat i několik dní?
Doufám, že necestuje několik dní, ale poté, co je poslán z jedné laboratoře do druhé, tak se zařadí do fronty testovaných vzorků a samozřejmě nemá takovou prioritu jako vzorky v té laboratoři.

Dostali jsme informace, že některé testy se navíc dokonce ztratily. Jak je možné, že se může test ztratit?
Vím o jednom případu, kdy došlo ke ztrátě testu, což se samozřejmě při sedmdesáti laboratořích výjimečně stát může. Mělo by to být naprosto výjimečné. Proto chceme, aby ten systém byl
organizován elektronicky a každý vzorek měl číslo, které by se načetlo.

To se tedy v tuhle chvíli neděje?
To se ještě v tuto chvíli neděje.

A kdy se to začne dít?
Chceme ten systém, který se připravuje, v průběhu příštího týdne. Věřím, že budeme mít kapacitu. Elektronizace ještě chvíli potrvá, protože tam musíme provázat všechny laboratoře, které v tom
systému jsou, a každá má rozdílný systém.

Jak dlouho trvá, když laboratoř vzorek otestuje, aby se výsledek dostal k pacientovi? A kdo mu ty výsledky sděluje?

61. „Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s
Maláčovou. Následovaly další reakce  seznam | nahoru

62. Lidé čekají na výsledky testů na koronavirus i několik dní. ‚Systém bude
elektronický,‘ slibuje Prymula  seznam | nahoru
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Pozitivní výsledek mu zpravidla sděluje hygiena. Ten je sdělen podstatně rychleji, protože potřebujeme, aby byla provedena izolačně-karanténní opatření. Sdělení negativního výsledku někdy trvá
opravdu déle.

Jedna z nemocnic má na stránkách informaci, že pokud nevolají do tří dnů, tak to znamená, že je výsledek negativní, ale teď vidíme, že testování trvá i sedm a více dní. Je to
informace, která může lidi ohrozit?
Věřím, že u této nemocnice déle není, ta informace by byla velice zavádějící. Záleží, která nemocnice má jakou dobu testování. Pokud to tam dá, tak musí vědět, za jak dlouho je schopná to
otestovat.

Výsledky, které máme o počtu nakažených, jsou tak tedy zhruba o týden zpožděné. Není problém, že nevíme, jaká je skutečná nakaženost a všechny predikce jsou na vodě?
Ty výsledky nejsou o týden zpožděné. Když máme dnes otestování dejme tomu 5300 vzorků za den, tak se zpoždění týká nějakých osmi set vzorků. Nejsou to všechny vzorky.

Proč osmi set?
To je ta fronta, která se v některých laboratořích vytvořila. Pokud té laboratoři vypadne reagence, musí to poslat do jiné laboratoře. Zrovna dnes jsem zařizoval, aby tyto vzorky, bylo jich asi pět set,
byly poslány do jiné laboratoře, aby ta fronta nevznikla.

Znamená to, že víte, že jste ve zpoždění zhruba osmi set vzorků?
Dá se to tak říct.

Domovy seniorů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že pro seniory z domovů pro seniory, u kterých se potvrdí nákaza nemocí COVID-19, vyhradí ministerstvo 329 lůžek v
pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně. Znamená to, že už neplatí to, co jste říkali včera (v pátek), že senioři s lehčími příznaky
budou zůstávat v domovech seniorů?
Platí, ale přístup je rozdílný. Měli jsme tu některé reakce z krajů a ty nejsou identické. V některých krajích je chtějí izolovat v původním prostředí, někde tvrdí, že kapacita takovou izolaci
neumožňuje, protože ten konkrétní dům seniorů je třeba plně obsazen. Z těchto domů by pak byli pacienti odváženi do této rezervní kapacity. Ve zbytku už by šla provést lokální izolace.

Včera jste říkali, že tolik lůžek v nemocnicích není a vytvoření nové kapacity by naráželo na nedostatek personálu. Nakonec se našel personál i místa v nemocnicích?
Nevytvářeli jsme v tuto chvíli kapacitu v zařízeních, kde není personál. Všechna tato zařízení mají svůj personál, s výjimkou Vojenské nemocnice Těchonín, která je skutečně jen rezervní kapacitou.
Tam počítáme opravdu jen s rezervním využitím. Všechna ostatní lůžka jsou v Praze plus v Toušni, to je patnáct minut od Prahy. Tady je personál a jsou tam lůžka, která jsme vyčlenili reorganizací.
Třeba v nemocnici Na Bulovce došlo k tomu, že kožní pavilon je restrukturalizován, aby tam bylo šedesát lůžek právě pro pacienty s nemocí COVID-19.

Představitelé Asociace poskytovatelů sociálních služeb pobouřilo, že jim potom, co vás měsíc žádají o pomůcky, radíte aby měřili teplotu, větrali a myli si ruce, což už dávno
dělají. Doslova říkají, že „z nich děláte blbečky“. Je šťastné v téhle situaci nařizovat mnohdy nesplnitelné věci a zároveň nenabízet pomoct?
S tím poměrně nesouhlasím. Myslím, že by se v době, kdy potřebujeme všichni pracovat a jít jedním směrem, neměla dělat politika. Závoz prostředků je dnes plně v gesci ministerstva vnitra, to
znamená, že nevím, jestli je úplně korektní svalovat vinu na ministerstvo zdravotnictví. Tak to bylo rozděleno a tak by to mělo být v tuto chvíli zaváženo.

Spíš mě zajímá, proč jste tu informaci, že mohou být místa v nemocnicích a v lázních, nedali poskytovatelům už včera. Možná by pak byli klidnější.
Vycházeli jsme z toho, že je možné provést tato izolační opatření tam, protože řada důchodců je staršího věku a nepreferuje přesun do nějakého zařízení, kde by měli být potom hospitalizováni.
Chtějí zůstat tam, kde jsou, pokud nemají takový zdravotní stav, který by to znemožňoval. Tohle byla primární informace a to, že vyšlo aktualizované doporučení, to bylo zadáno klinickému týmu,
abychom se vyhnuli dalšímu šíření nákaz v těchto zařízeních. To, že tu někdo říká, že z nich někdo dělá s prominutím nesvéprávné osoby, to je přece nesmysl...

Tak když jim radíte v kritické situaci, že si mají mýt ruce a větrat, tak to tak asi vnímají.
To opatření je samozřejmě komplexní a je tam všechno. Je tam opsáno, co bylo v tom minulém, ale kdyby všechno fungovalo, tak by tam přece nedošlo k zavlečení nákazy. Proto se to asi dělalo.

Asociace žádá, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat suspektní klienty, kteří se vrací, aby se do domů nevraceli nakažení. Nařídíte tahle opatření?
Co se týká návratů zpátky, tak to má samozřejmě logiku, ale musí to být korektní, protože v řadě případů se privátní zařízení snažila odeslat většinu svých klientů do zdravotnických zařízení a tím
zvýšila nároky na lůžka, takže se obsadí lůžka, která slouží pro podstatně těžší pacienty. A pak se zároveň po návratu zase děje toto. Mělo by se k tomu přistupovat racionálně. Ano, pokud se
klient vrací ze zdravotnického zařízení, tak by měl být otestován.

A nařídíte to?
Budeme o tom uvažovat.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (16:05:50) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - České Budějovice - Zprávy (automat) ČRo - České Budějovice

Otevřít originál | Otevřít detail

…span> nákaza coronavirus se v Česku potvrdila minimálněv sedm domovech pro seniory Asociace poskytovatelů sociálních služeb si stěžuje45 na to že domovům pořád chybí ochranné
pomůcky žádné respirátory nemají třeba domovy u Českých Budějovic nebo na Táborsku přestože jim to stát slíbil ministr vnitra Jan Hamáček ČSSD v České televizi řekl že zdravotnický 16:01 00
materiál teď do domovů rozváží hasiči a začátek turistické sezóny se kvůli pandemii koronaviru odkládá vláda apelovala na to aby lidé vycházeli co nejmíň a nikam necestoval i i obyvatelé
nejnavštěvovanějšího Jihočeského 15 města Český Krumlov to dodržují smutný je to když někoho ne potkáváte nemáte si kam zajít na kafe posteskla si českokrumlovská patriotka Romana
Šlejmarová centrum je bez turistů a místní se tam procházejí jen málo někteří 30 majitele domu využívají tento čas k opravám tak jako majitel pizzerie Andrea Masaro malby nějak obklady a co už
čekalo a nezahálejí ani Památkáři zaměstnanci českokrumlovského zámku například mincovně 45 restaurují omítky podlahy nebo dřevěné konstrukce věže Jitka cibulová Vokatá Český rozhlas
společnost ČSAD autobusy České Budějovice omezila kvůli dopadům koronaviru počet spojů až o 30% autobusy 16:02 00 jezdí v prázdninovém režimu zrušené jsou všechny dálkové linky teď
jezdí hlavně spoje které lidem zajišťují dopravu do práce a z práce za březen čekám firma ztrátu 10000000 korun a to i kvůli tomu že se neplatí jízdné uvedl 15 to generální ředitel Vladimír Homola
v noci na zítřek se mění čas na letní ve 2:00 ráno se ručičky posunou na tři neděle tak bude o hodinu kratší europoslanci loni odhlasovali 30 plány na zrušení střídání času v zemích Evropské unie v
roce 2021 členské státy unie mají do letošního dubna informovat evropskou komisi jakou variantu chtějí podle některých odborníků má střídání času negativní 45 vliv na zdraví a psychiku lidí a
neplní svůj původní účel tedy úsporu energií počasí v noci se na jihu Čech ochladí na tři stupně až nulu zítřek už bude zataženo 16:03 00 na většině území má pršet a v polohách nad 800 m sněžit
postupně se z nich přesune i do nižších poloh rtuť teploměru se odpoledne dostane k sedmi až deseti stupňům na Šumavě bude kolem 3:00 vítr bude mírný a biozátěž hlásí 15 první stupeň Český
rozhlas České Budějovice rádio vašeho kraje Zelená 30 vlna Českého rozhlasu České Budějovice pro řidiče Mám dobrou zprávu na jihu Čech se momentálně jezdí bez vážných dopravních nehod
přejeme vám šťastnou cestu Zelená vlna 45 zavolejte Ivy 800 553 553 Návraty už sokratés kdysi řekl že existuje jen jedno

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (15:16:52) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky Posledniskaut

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ing. Daniela Lusková, MPA ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové Viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY !!!Otevřený dopis ministru
zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí.https://t.co/nOC3up3Chx https://t.co/0XvF6xJrgF

SEKCE: Ostatní

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

DUPLICITNÍ S: Nedělejte z nás blbečky. Těmito slovy uvedla ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové a… ( Twitter.com - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Nedělejte z nás
blbečky. Těmito slovy uvedla… (Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (16:08:27) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Ostrava - Zprávy (automat) ČRo - Ostrava

Otevřít originál | Otevřít detail

… data-time='1585407660'>jiné musí nejméně 10 dnů kapacity a část personálu vyčlenit pro nakažené nemocicovid-19 Asociace poskytovatelů sociálních služeb si stěžuje na to
žedomovům stále chybí ochranné pomůcky ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v České 15 televizi řekl že stát už zdravotnický materiál do domovů rozváží ale teď právě 30 hasiči zavážení
domovy seniorů a ústavy sociální péče je to je to dávka přes tři miliony doušek Purple respirátor i přes varování někteří lidé stále nedodržují vládní opatření nařízená v 45 souvislosti s novým
koronaviry na diskotéce v Holešově na kroměřížsku museli v noci zasahovat policisté v tamní provozovně se totiž pohybovali lidé bez roušek a popíjeli alkohol případ už policie předala příslušnému
správnímu orgánu ministr vnitra Jan Hamáček 16:02 00 z ČSSD už dříve zdůraznil že policie bude karanténní opatření kontrolovat Lidé se podle nařízení mají pohybovat venku pouze s rouškou a
maximálně v dvoučlenných skupinkách výjimku tvoří rodiny nebo ti kteří ve větším počtu pracují za porušení 15 nařízení pak hrozí až 10 tisícová pokuta v Moravskoslezském kraji už se testuje na
nový coronavirus přes 900 lidí denně další nárůst počtu Ale podle hejtmana Iva Vondrák hnutí ANO naráží na nedostatek testovacích 30 SAT Problém by podle něj měla řešit výroba odběrových
tyčinek na vysoké škole Báňské u prvních prototypu už tam podle vondráka ověřují jejich funkčnost pokud to Club tak to bude velká jak to říct revoluce a velký průlom v tom protože mi neustále
bojujeme 45 s nedostatkem těchto štětečku je to skutečně dneska už kritická cesta toho Jak zajistit testování ministr školství Robert plaga za hnutí ANO poděkoval všem pedagogům za jejich
práci při vyučování na dálku dopis 16:03 00 ve kterém je oceňuje zveřejnilo na den učitelů na svém webu Ministerstvo školství zvláštní poděkování plaga věnoval pedagogů v mateřských školách
které zůstaly v provozu aby se mohli postarat o děti lékařů sester hasičů nebo policistů podle platby bez 15 nich epidemie koronaviru nešla zvládnout počasí v noci bude v našem kraji jasno nebo
polojasno k ránu až oblačno nejnižší teploty 4 až jeden stupeň zítra přes den pak čekejte polojasno 30 až oblačno A postupně ojedinělé přeháňky odpoledne až zataženo a Večer místy občasný
déšť nebo přeháňky nejvyšší teploty mezi 9 a 12 stupňů Český rozhlas Ostrava rádio 45 vašeho kraje Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava v Ostravě třebovicích v ulici Opavská u Tesca
havarovala dvě osobní auta projíždíte místem

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (13:31:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Šárka Kabátová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Profimedia.cz

V době, kdy domovy pro seniory z různých koutů Česka hlásí další nakažené, přijal v této souvislosti hojně kritizovaný resort Adama Vojtěcha (za ANO) další ze série „mimořádných opatření“.

Nedělejte z nás blbečky. Těmito slovy uvedla ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková otevřený dopis
ministru zdravotnictví a jeho vládní kolegyni zodpovědné za resort práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). Pobouřila ji jejich hádka o to, kdo měl zajistit ochranu pro ty nejohroženější, tedy
klienty pečovatelských zařízení pro seniory. A také doporučení, které vydalo ministerstvo vedené Adamem Vojtěchem v pátek večer.

Tedy po sérii zpráv, že se koronavirus objevil v domovech pro seniory. Mimo jiné v Českém Krumlově, pražské Michli či Litoměřicích. A vyžádal si několik úmrtí seniorů.

Moje babička není jen číslo, říká vnučka osmé oběti nákazy koronavirem

„Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 28. března 2020 přijmout veškerá možná
protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19,“ stojí ve zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Na izolaci nejsou kapacity

Tím má resort na mysli například oddělení osob zdravých od osob nemocných a dodržování potřebných hygienických a epidemiologických opatření, přičemž pro izolaci osob podezřelých z nákazy
nebo těch již potvrzených musí být vyčleněna kapacita lůžek.

Co se jeví jako zcela logický krok, ovšem v realitě silně pokulhává. A těžko se domnívat, že si toho ministr zdravotnictví, potažmo další členové vlády, nejsou vědomi. Už před nějakou dobou se
totiž naplnil černý scénář. Nic z toho není jaksi v praxi možné.

64. Ing. Daniela Lusková, MPA ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové
Viceprezident Asociace…  seznam | nahoru

65. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

66. Nedělejte z nás blbečky. Vojtěch schytává kritiku od domovů pro seniory   
seznam | nahoru
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„Stát na nás zapomněl.“ Nedostatek ochranných pomůcek v domovech seniorů si vybírá daň

Podle viceprezidentky Asociace péče o seniory Kristýny Hypšové není jakkoli možné udržovat vnitřní karanténu. Nejsou na to podle ní v domovech kapacity.

„Celkově ta opatření pana ministra vnímám jako úplně sci-fi,“ sdělila pro Seznam Zprávy k sérii mimořádných „manuálů“. Na pomoc od státu už ani nespoléhá, naopak ji překvapuje, jaké míry
solidarity se asociaci dostalo od soukromých subjektů. „Nařízení Ministerstva zdravotnictví nemají s realitou v těchto zařízeních nic společného,“ dodala.

Ředitelka hradeckého domova pro seniory jde ve své kritice ještě dál. „Vaše včerejší vyjádření a doporučení vůči sociálním službám považuji za nehorázné. Na konci března jste zjistili, že v zemi
jsou stovky zařízení sociálních služeb pečující o nejkřehčí seniory. Tleskám… vzhledem k tomu, že týdny Vás žádáme o pomoc a pomůcky. Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a
dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ
BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak banální věc,“ píše v otevřeném dopise ministru Vojtěchovi a Janě Maláčové Daniela Lusková.

NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY !!! Otevřený dopis ministru zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí Vážená paní...

Zveřejnil(a) Domov U Biřičky dne Pátek 27. března 2020

Stále chybí roušky a rukavice

Personálu pomáhajícímu seniorům totiž chybí i to nejzákladnější - dostatek jednorázových roušek či jakékoli respirátory, třebaže ministerstvo po kritice přislíbilo rozvést 200 tisíc respirátorů do
domovů seniorů.

Navzdory tomu, že vláda od minulého pátku prezentuje masivní přísun ochranného materiálu z Číny, k seniorům a k lidem, kteří o ně pečují, se však tento materiál téměř nedostal. Nedostali
prioritu.

Kromě ústenek tak chybí potřebné rukavice či obleky. A veškerá taková zařízení trpí chronickým nedostatkem pracovníků, což se v kritické situaci jen zhoršuje.

Není tedy velkým překvapením, že se důsledky takové situace už dostavily. Nakažené hlásí například domov seniorů v Českém Krumlově, v Litoměřicích, v Břevnici u Havlíčkova Brodu nebo
pražské Michli. Odtamtud dokonce přišla i ta nejhorší zpráva - dvě ženy po nakažení koronavirem zemřely.

V Česku je 2657 nakažených koronavirem. V karanténě už je i kardinál Duka

Ministerstvo zdravotnictví se ale přesto dál tváří, jako by byl problém teprve otázkou budoucnosti. „Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná
protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19,“ doporučuje Vojtěch v dokumentu.

Měření teploty

„Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je nutné pravidelně sledovat zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a to zejména měřit tělesnou teplotu všem
pacientům nebo klientům 2krát denně s využitím bezkontaktních teploměrů a sledovat příznaky respiračního onemocnění. Pacienti nebo klienti s teplotou rovné nebo větší než 37,5 °C budou ihned
izolováni od ostatních,“ stojí v dokumentu mimořádného opatření.

„Máte buď koronavirus, nebo bronchitidu.“ Jak je to s testy v Česku?

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné podle ministerstva zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19.

„Teplota se bude měřit také všem zaměstnancům, a to před příchodem do práce. Dále budou dotazováni na možný kontakt s nákazou COVID-19 a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky
respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického
lékaře,“ stojí v ministerském textu.

Jenže právě to se v krizi nezdařilo. Pozitivní testy se potvrdily už i mezi personálem, na kterém je tento sektor zcela závislý. Vzhledem k omezené míře testování ani nelze očekávat, že by se
podařilo plně riziku zamezit.

Bez efektu

A přestože se vláda stále ohání slovy o tom, že důchodci jsou tou nejohroženější skupinou a jejich ochrana je tou největší prioritou, nehodlá plošně testovat ani seniory. Podle ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha a jeho náměstka Romana Prymuly na to nejsou kapacity a nebylo by to prý efektivní.

„Nemyslím si, že je to úplně na místě, protože těchto klientů je obrovské množství a není to úplně efektivní. Vedlo by to k zahlcení kapacit, které máme. Samozřejmě testujeme ty, kteří jsou s
příznaky,“ řekl Vojtěch na pátečním brífinku. Tedy v ten samý den, kdy podepsal již zmíněné mimořádné opatření.

Kvůli situaci v pečovatelském sektoru dochází k silnému pnutí mezi jednotlivými ministry. Podle šéfky resortu práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) situaci nezvládá právě ministerstvo
vedené Adamem Vojtěchem (za ANO).

Vůbec to nezvládají, pustila se Maláčová do Vojtěchova úřadu kvůli seniorům

„Já nejsem člověk, který do toho může vstupovat. Ochranné pomůcky jsou prioritní úkol pro Ministerstvo zdravotnictví a nově se tím zabývá i krizový štáb, který je pod ministerstvem vnitra,“
uvedla Maláčová v rozhovoru pro Seznam Zprávy s tím že Vojtěchovi „během třech a půl týdne poslala několik dopisů“, v nichž údajně specifikovala, kolik materiálu je potřeba pro sociální služby
pro celou republiku.

Následně dodala: „Známe ale ta čísla. Ministerstvo zdravotnictví prý nakupovalo, ale přesto reálně zajistilo setinu toho, co Ministerstvo vnitra.“

Mimochodem z ankety, kterou pro Seznam Zprávy uspořádala mezi svými členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb k minulému pátku, vyplynulo, že tři čtvrtiny organizací pomáhající
seniorům měly zásobu jednorázových roušek menší než sto kusů. Ankety se zúčastnilo 208 poskytovatelů sociálních služeb. Z poloviny to byly právě domovy pro seniory.

Sdílejte článek

Související články

Nespolehlivé rychlotesty? Doktoři věděli, jak se mají používat, tvrdí úřad
V Itálii se mění muzea v nemocnice, ve Španělsku budou pracovat jen „nepostradatelní“
Čas na odpočinek a více spánku. Češi vidí v karanténě i pozitiva

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 5

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (11:56:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb IRozhlas.cz - Zprávy z domova Vendula Vrbová, luk

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

67. Geriatrička k nákaze v domovech pro seniory: Mají chronická onemocnění,
příznaky se nemusí projevit  seznam | nahoru
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Dva pozitivní případy nákazy koronavirem ohlásil domov pro seniory na pražském Chodově. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zemřely dvě nakažené ženy z domova seniorů v Michli.
Kvůli koronaviru je také v karanténě litoměřické zařízení U trati. „Mají řadu chronických onemocnění, a ty příznaky se nemusí moc projevovat,“ popsala riziko předsedkyně České gerontologické
a geriatrické společnosti Božena Jurašková v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jaká jsou hlavní opatření, která by mělo dodržovat zařízení, aby se do něj nákaza nedostala, případně se dál nešířila?
Tahle otázka by měla spíše padnout na Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Oni mají své předpisy, své protiepidemiologická doporučení. Já si ale myslím, že problém je trošku v něčem
jiném než v dodržování protiepidemiologických opatření.

V čem?
No, to je přesně ono. Myslím si, že zrovna tak jako ostatní zařízení se potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. Neb mám zprávy z některých zařízení, že to vystačí skoro na týden. To je
strašně málo. Samozřejmě tam také hraje roli nedostatek personálu, protože víme, že tento problém nastal ještě před COVID-19. Natož pak teď, kdy to bude vadit dvojnásobně a kdy ta
nemocnost personálu bude stejná jako v ostatní populaci. Tam se to nevyhýbá. Ti lidé chodí domů, a i když dodržují protiepidemiologická opatření jako my všichni, tak se tomu nevyhnou. Zvláště
tehdy, když bude počet případů přibývat.

Vláda říká, že ochranných pomůcek přibývá a přibývat bude. Je tedy vůbec možné zamezit v současné situaci tomu, aby se koronavirus do sociálních zařízení dostal? Co pro to
třeba mohou udělat sami senioři?
Nemyslím si, že sami senioři. To jsou všechno lidé, kteří mají 3. nebo 4. stupeň nesoběstačnosti a jsou to těžce nemocní lidé. Právě proto vyhledávají péči sociálních zařízení. Jinak by zůstávali v
domácnostech, u rodin. My jsme napsali vyjádření, nemůžeme nařizovat, takže je to vyjádření naší společnosti, že by podle našeho názoru měli být pacienti, kteří jsou přesouváni zpátky z
nemocnic do sociálních zařízení, měli být prověřováni. Jestli jsou pozitivní nebo negativní na COVID-19. Protože takhle se to může prakticky zanést do toho zařízení.

Jak je pro ně těžké se k testům dostat?
Když jsou v nemocnici, tak přece máme k dispozici testování. Vždyť se dělá plošně testování, takže si nemyslím, že by toto byl problém. Ale potom zpětně, když je na to onemocnění podezření, tak
by se ti lidé měli co nejdříve otestovat. Jenže tam je problém ještě v jedné věci. Oni mají řadu svých chronických onemocnění, což je alfa omega celého problému, a ty příznaky se nemusí moc
projevovat, protože jejich imunita je změněná. Oni tudíž ani nemusí reagovat teplotou. To je potřeba si uvědomit. Ta opatrnost tam musí být opravdu zvýšená. Navíc nemají stálý zdravotnický
personál v podobě lékaře. Je tam praktický lékař, nebo jiný odbornostní lékař, který tam dochází na výzvu pracovníka sociálních služeb nebo zdravotní sestry, která má zrovna službu. Moje
zkušenost je, že když se nemohou dovolat tomu lékaři, tak volají Rychlou zdravotnickou pomoc. To ale také není řešení. Teď zrovna dochází k tomu, že lékaři tam s nimi zůstavají a jsou v
karanténě.

To je třeba v Domovu U trati.
I oni budou potřebovat odpočinek. Čili chce to vyřešit. Navíc oni nemohou čekat tři dny na to, až někdo přijede a udělá nějaký odběr na koronavirus. Také tam nemůže přijet personál bez
pořádných ochranných pomůcek. Někde si na to hrajeme, někde si na to nehrajeme. Já mám zprávy z různých pracovišť, takže si myslím, že tohle je potřeba dodržovat tak, jak je to stanoveno.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (07:43:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Jan Novák

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Profimedia.cz

Epidemie koronaviru zasáhla v Česku ty nejvíce zranitelené. Seniory v pečovatelských zařízeních. Měli být chráněni ze všech nejvíc, a přece dosud domovy nemají k ochraně dostatek potřebných
prostředků.

Domov pro seniory v pražské Michli: dvě ženy zemřely po nakažení koronavirem, několik dalších nakažených seniorů bylo převezeno do Nemocnice Na Bulovku.

Koronavirus v sociálních službách Sovy v Českém Krumlově: šest nakažených seniorů, dva ve věku kolem devadesáti let jsou hospitalizováni. Čtyři zaměstnanci hlásí pozitivní test.

Lovosický dům pro seniory U trati: po objevení koronaviru u jednoho z pacientů se celý dům ocitl v karanténě.

Takové jsou zprávy těchto dnů.

Víme, že průměrný věk obětí COVID-19 v Itálii je 79 let. V Německu o dva roky více. V Česku evidujeme ke čtvrtečnímu večeru devět obětí. Jejich průměrný věk 77 let.

Senioři by měli být nejvíce chráněni, ale ze zjištění Seznam Zpráv plyne, že tomu tak zdaleka není. Naopak.

Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy uspořádala mezi svými členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb k minulému pátku, vyplynulo, že tři čtvrtiny organizací pomáhající seniorům měly
zásobu jednorázových roušek menší než sto kusů. Respirátory neměly skoro žádné. A chyběla dezinfekce. Ankety se zúčastnilo 208 poskytovatelů sociálních služeb. Z poloviny to byly právě
domovy pro seniory.

A navzdory tomu, že vláda od minulého pátku prezentuje masivní přísun ochranného materiálu z Číny, k seniorům a k lidem, kteří o ně pečují, se však tento materiál nedostal.

„Situace se nezhoršila, ale žádná výrazná změna k lepšímu se také nekoná,“ hodnotí výsledek Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociální péče.

Ankety se zúčastnilo 374 poskytovatelů sociálních služeb, o třetinu více než minulý týden. 43 procent zařízení má stále v zásobě méně než sto roušek. Tedy naprostý nedostatek.

Desetina má méně než padesát kusů a osm procent nemá dokonce ani jednu. Ještě horší je situace s respirátory. Takzvané trojkové respirátory nemá 90 procent dotazovaných. Stále chybí
ochranné brýle a jednorázové obleky. Situace se naopak zlepšila u dezinfekce. Většina zařízení má zásoby na pět dnů a více.

„Stát na nás zapomněl,“ shrnuje ve výše zmíněných sociálních službách Sovy z Českého Krumlova, kde se koronavirus objevil, ředitelka Ivana Ambrusová.

Do úterý neměli skoro žádné ústenky. Používali výhradně látkové roušky ušité od „dobrých duší“. Od kraje získali 53 jedničkových a 6 dvojkových respirátorů.

„Zlom nastal v úterý. To jsme dostali sedmnáct set jednorázových roušek, ochranné obleky, brýle i pár respirátorů. I když je to dost, šíření viru to ale stejně nezabránilo,“ konstatuje Ambrusová.

Kdyby ochranné prostředky měla ředitelka k dispozici, pomohlo by to? „Možná ano, možná ne. Nedokážu to říct. Doteď nevím, jak se sem ten vir dostal. Naše holky jsou velmi pečlivé a svědomité
při péči o seniory,“ uzavírá Ambrusová.

Jiří Horecký z Asociace pro sociální služby zmiňuje další problém. Není jasné, podle jakého klíče se ochranné pomůcky vůbec rozdělují.

„Ředitelé sociálních služeb dostanou výzvu, že se mají dostavit tam a tam. Do poslední chvíle nevědí, co a v jakém množství dostanou. Někde jsou v prioritách vysoko, jinde zase nízko.“

Za pravdu mu dává Hana Německá, ředitelka domova pro seniory Lumina. „Máme ten nejužší styk se starými, nejvíce ohroženými lidmi. Naše ošetřovatelky je krmí, provádějí hygienu, ale v
přídělech ochranných prostředků se cítím, jako bychom byli v té poslední linii,“ stěžuje si.

68. Koronavirus zasáhl už i domovy seniorů. Stát na nás zapomněl, říká
personál  seznam | nahoru
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A uvádí příklad: Ve dvou domech na okraji Brna žije zhruba sto seniorů a stará se o ně padesát zaměstnanců. V polovině týdne dostala z kraje výzvu, že si má vyzvednout ochranné prostředky.
Dostala 650 jednorázových roušek.

Hana Německá vypočítává, že kdyby je používali tak, jak mají, vydrží jim tato „zásoba“ zhruba na dva dny. „Ano, máme strach, že vir můžeme přinést. Nakazit seniory i sebe. Ale tak to bohužel
prostě je. Prostě zatínáme zuby a děláme, co můžeme.“

Sdílejte článek

Související články

Domov seniorů se chystá na totální izolaci. „Máme sbaleno na nejméně 14 dní“
Naše zdravotnictví nesmí zkolabovat, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky ale stále chybí

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), jiří (2x), horecký (2x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (12:35:01) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

… 12:18 00 ředitelkou hradeckého domova u břečky Danielu Luskovou ,viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb dobrý den , dobrý den , a jsme opakovaně slyšeli
toupozornění , že nejohroženější skupinou nemocí kovy devatenáct , senioři a je třeba je chránit , daří 15 se to zatím podle vás , no v tuto chvíli bych řekl , že ano , ale je nutno zdůraznit , že jsme
stále na začátku vlastně Kč , ale jedeme tam 30 daná a půl lidí , takže nám to totiž dnes máme pátek a v Šalek , na události , Kotrys , toto očko a pořád bude , ale v tomto týdnu , takže on ten
nárůst těch výskytů d vlastně troufám říct , že 45 raketovou rychlostí a seniorů je to útěcha , Neratově to skutečně jako , no , jako dramatický , dramatický vývoj a trvat na rušení a vnímám , jak to
vypadá teď v domovech pro seniory mají dost ochranných prostředků , 12:19 00 asi hlavně roušky , respirátory , dezinfekci a vedl jako až na poslední průzkum včera a za tuto chvíli říct , že
čtyřicet % těch poskytovatelů a má méně 15 než pokus o atentát a druhého typu , tak dvě , a také to tak , že čtyřicet % ně stará nedostatečně fakturováno , takže v tuto chvíli ale říct , že 30
nemáme dostatek ochranných prostředků odpad kole , vláda mluví o masivním přísunu zdravotnického materiálu do Česka to znamená , že k vám do domu seniorů se zatím nedostal , a on ale ta
distribuce jako 45 pomalu nabíhá , loni už máš , jak to v krku a každý ten kraj má jiný podmínky , jinak jinak zaměřuje na rychlé zdravotnické instituce na to na to ideální , každopádně jak na nás řítí
, to všechno 12:20 00 stalo , no ale vzhledem k tomu , co se stalo , všechno tomto týdnu sociálních službách , tak z mého pohledu a tato zásobování Liškou a domovy mají , my teď připravené
krizové plány pro případ , že by se 15 u nich nákaza objevila , jsou na to připravené , jak třeba ten krizový plán vypadá u vás ve vašem domově metodické tato tam je už od začátku března a
krizové plány , rád ale nemám v 30 tuto chvíli a kouta , abych vám řekl , kolik to skutečně udělal v těch pobytových službách , ale předpokládám , že tu situaci , většina ředitelů bere velmi vážně ,
ale plné a nepřipravené atletika doma u vařečkou , tak 45 ten plán je pochopitelně vzhledem k tomu , že tady je a čtyři seniorů , a tak ten plán je poměrně rozsáhlý a jedeme podle něj v těch
prvních fázích tak jaké , jaké 12:21 00 to jak řekněme přípravných fázích , takže podle toho postupujeme dále , a do doby , než najdeme to mícháte až na to fakt nadřadit omlouvat , Karel Bušta ,
totálně všemi dostupnými 15 prostředky snažíme zabránit , a k letový plán kraluje především tom , že máme ochranné pomůcky pro naše zaměstnance a jednorázové v tuto chvíli budeme čekal
také na látkové roušky , protože pochopitelně musíme našel dají 30 mají na to , pane , udělat , kdyby došlo ke karanténě tady uvěřit a je to ochrana máme dostatek , dezinfekce a nedostatek na
rok a večer , pardon , a je pro ni ruku a neinformovala 45 a základní j…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 8

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (12:40:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články Kateřina Vaníčková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Až 90 procent domovů pro seniory či léčeben dlouhodobě nemocných nemá žádné respirátory třídy FFP2 a nižší. Vyplývá to z dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb sesbíraných v
374 sociálních zařízeních.

Respirátory FFP3 nemá téměř nikdo, pouhá dvě procenta zařízení mají okolo 25 kusů.

Ještě před dvěma týdny přitom ministerstvo zdravotnictví slibovalo, že domovy důchodců či léčebny respirátory a rouškami vybaví. To se však nestalo ani po dodávkách z Číny. To potvrzují i čísla
z dotazníků, 98 procent zařízeních uvádí, že materiál z Číny nepokryl jejich požadavky. Všechna zařízení už na stát nespoléhá a snaží se materiál obstarat samo, třeba z darů.

Jednotlivá zařízení si připravují i krizové scénáře. Někde přípravu převzali i krajské úřady.

„Připravují se dělené směny, aby se vystřídali a nemíchali se. Tím se eliminuje přenos nákazy. Některá zařízení už dokonce mají dohodu se svými zaměstnanci, že by v domovech zůstávali,“ říká
mluvčí Asociace poskytovatelů sociálních služeb Veronika Hotová. 

Situace ohledně roušek je podle ní taková, že si slíbené ochranné pomůcky vyzvedávají všude po částech.

„Jakmile přiletí letadlo do Pardubic, tak se materiál rozděluje po sto nebo dvě stě kusech na každé sociální zařízení. Zástupce daného sociálního zařízení pak musí přijet v daný čas na krajský úřad
a musí si nabízené množství třeba roušek vyzvednout. Pokud by nepřijeli, tak jim to v uvozovkách propadá. Zatím nejsou zařízení vykrytá tak, jak by potřebovala, ale musím říct, že tady ta snaha
rozhodně je. Alespoň tak to beru. Pravidelně se snažíme dotazovat poskytovatele jak na tom jsou, dnes (v pátek) bychom měli mít další čísla z krajů, protože všude je situace jiná,“ dodává
Hotová.

Například domov důchodců v Lamperticích na Trutnovsku má prý zatím roušek dostatek.

„Rouškami nás zásobuje zřizovatel, zaměstnanci domova i lidé z venku které je nám nabízejí zdarma. Respirátorů máme pár, zřizovatel nám je dodal a další jsou přislíbené,“ podotýká ředitel
Domova důchodců Lampertice Viktor Selinger. Domov nabízí zaměstnancům i ubytování, o něj však zatím nikdo neprojevil zájem.

SEKCE: Deníky

69. Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)   
seznam | nahoru

70. Domovy důchodců i léčebny dlouhodobě nemocných jsou bez respirátorů   
seznam | nahoru

54/156

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTgwNDYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTgwNDYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTgwNDYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22598046
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22598046
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTg1MjMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTg1MjMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1OTg1MjMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22598523
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22598523
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fkoronavirus-domovy-duchodcu-lecebny-respiratori-seniori.A200327_110855_domaci_bur


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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (13:35:58) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha 11 - Články Michal Ezechel

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Přinášíme Vám informace o preventivních opatřeních pro snížení rizika rozšíření COVID-19 v pobytových službách sociální péče .

Preventivní opatření pro snížení rizika rozšíření COVID-19 v pobytových službách sociální péče s dopadem kolapsu služby. Dokument od Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
naleznete zde.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020
(12:45:10)

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,děkujeme Vám!!!

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (19:42:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

…me měli roušky , který jsme si dělali jakoby sami , právě nedostatekzdravotnických pomůcek domovech , kritizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb většinazařízení už roušky měla
polovička jich má ale kapacitně pouze na nějakých 30 sedm až deset dní s tím , že samozřejmě nedodržují , to , že je jednorázové růžky používají dvě tři , maximálně čtyři hodiny , podle Rakové
množství , to není , a a kombinují to ještě s bavlněnými rouškami , že pomůcek pro domovy seniorů není dostatek , přiznává i šéf krizového štábu 45 Roman Prymula pro seniory s lehčím
průběhem nemoci vyčlenilo ministerstvo zdravotnictví tři sta dvacet devět míst ve čtyřech nemocnicích , do budoucna by takových míst mělo být více , pak jsme začali jednat s některými
lázeňskými od by objekty , které jsou v 19:00 00 tuto chvíli prázdné , a zapojí se do toho i regiony , kde se třeba vyčleňuje hotely domovy , tak je musí pro klienty v karanténě s podezřením na
nákazu koronavirem nebo nakažené vyčlenit pokoje a umývárny , krajské štáby a Pavla , Lyon 15 Jasová televize Prima kraje Vysočina , kvůli zmíněnému domovů seniorů v Řevnici dnes požádal
o pomoc i českou armádu , více podrobností má pro nás připraveno reportérka Lenka Kovandová , Lenko , dobrý večer , pomohou tady v Břevnici vojáci 30 dobrý večer , tak podle nejnovějších
informací armád a té žádosti Vysočiny o pomoc v domově důchodců nevyhoví , to z kapacitních důvodů nutno říct , 45 že ta situace je teď krizová pro všechny , i já jen upřesním , že domov pro
seniory v Břevnici spadá , tady pod pracoviště v Havlíčkově Brodě , kde právě stojíme a jeho vedení vlastně v posledních dnech 19:01 00 v podstatě neřeší nic jiného , než jak zajistit chod a
fungování toho domova důchodců , kde se rozjela ta nákaza vlastně i mezi tím personálem i z toho 15 důvodu Krajský úřad Kraje Vysočina zažádal právě o pomoc ministerstvo obrany a Armádu
ČR já jen doplním , že vlastně během odpoledne se ta situace 30 ještě trošku změnila vlastně objevily se nové informace , že ti nakažení , klienti by mohli být přesunuti do zařízení a v Lázních
Toušeň ve Středočeském kraji já jsem mluvila s 45 ředitelkou Domova důchodců v Břevnici Hanou Hlaváčkovou a ta mi řekla , že ta situace rozhodně není jednoduchá , připustila možné
komplikace právě s ohledem na to , že jde o specifickou skupinu klientů s 19:02 00 demencí , právě tady v Břevnici mají třeba uzavřený areál zábrany zatahovací lůžka , my tu situaci samozřejmě
budeme sledovat ve hře je hned několik řešení , sledujte proto i náš zpravodajský 15 Facebook a ode mě je to pro tuto chvíli vše , hygienici a olomoucký krajský krizový štáb ruší od půlnoci
uzavření oblasti kolem Litovle a Uničova , zdejší obyvatelé tak budou moci už od zítřka opět vyjíždět za prací nebo 30 chodit na procházky platit pro ně budou stejná omezení jako pro zbytek země
, uzávěry jako je tato zmizí , dnes o půlnoci , a to i přesto , že v oblasti stále přibývá nakažených opatření splnilo svůj…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 16

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

71. Preventivní opatření v pobytových službách sociální péče   
seznam | nahoru

72. Vážení přátelé,děkujeme Vám!!!   
seznam | nahoru

73. VELKÉ ZPRÁVY (automat)   
seznam | nahoru

55/156

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NjY3MTgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NjY3MTgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI1NjY3MTgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22566718
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22566718
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.praha11.cz%2Fredakce%2Findex.php%3Fclanek%3D12577
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTAwNTIsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTAwNTIsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2MTAwNTIsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22610052
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22610052
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsssvss%2Fposts%2F2247343815574244
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NjQ2NzYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NjQ2NzYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI2NjQ2NzYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22664676
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22664676


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (18:47:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zdravezpravy.cz - Články zdravezpravy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR [APSS ČR] a ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové [340 lůžek] Daniela Lusková včera [28.3.]
zveřejnila otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové [ČSSD] a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi [za ANO]. Dopis nazvala: „NEDĚLEJTE Z NÁS
BLBEČKY!!!“

„Zvolila jsem ostřejší rétoriku, a udělala jsem dobře. Ten dopis zaujal veřejnost i příslušné politiky a ti konečně začali řešit tu současnou zoufalou situaci s nedostatkem ochranných pomůcek v
sociálních službách,“ říká pro Zdravezpravy.cz Daniela Lusková.

V dopise se Daniela Lusková vyjadřuje k současné situaci v zařízeních sociálních služeb, v nichž dlouhé týdny chybějí ochranné zdravotnické pomůcky. A nejen ty, ale i metodické plány, jak bránit
rozšiřování nákazy Covid-19 a pečovat o infikované klienty. A zejména se v něm vyjadřuje k mimořádnému opatření, které pro zařízení sociálních služeb vypracovalo tento pátek [27.3.]
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Více: Nemoc Covid-19 tvrdě zasáhla první domovy seniorů

V otevřeném dopise, který byl od svého zveřejnění nesčíslněkrát sdílen na sociálních sítích, Daniela Lusková napsala:  „Na konci března jste zjistili, že v zemi jsou stovky zařízení sociálních služeb
pečující o nejkřehčí seniory. Tleskám… Vzhledem k tomu, že týdny Vás žádáme o pomoc a pomůcky. Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám
doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak
bazální věc. Na konci března!“

Neměnila bych ani slovo

Daniela Lusková uvádí, že by na textu dopisu ani dnes nezměnila ani slovo. A to i přesto, že například ministr Adam Vojtěch uvedl, že se mu její způsob sdělení „nezdá korektní“.

„Tak to víte, že část lidí se upnulo na to, že jsem dala ostřejší název dopisu, ale ta reakce ze sociálních služeb je jenom pozitivní.  To proto, že nás skutečně dopalují po několika dlouhých
týdnech, kdy marně voláme o zdravotnické ochranné pomůcky, rady, abychom si myli ruce a měřili klientům teplotu,“ říká pro Zdravezpravy.cz.

Dodává, že naopak udělala dobře, když zvolila ostřejší slova, protože dopis splnil svůj účel. Zaujal veřejnost, a tak i odpovědné úředníky. V dopise mimo jiné napsala: „ Prohlásíte, že mezi klienty
služeb to zavlekl personál a to se zcela negativní konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál. Ovšem ten to nedělá schválně. Musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v
karanténách! Sděluji Vám, že Vámi doporučená opatření a řadu dalších jsme provedli už dávno. Dávno, než jste se probudili! Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není
symptomem Covid-19 u většiny starých lidí.

Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném
opatření a navazujícím doporučení nenajdeme. Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli. Všem nám, kteří
denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila. Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát… Dosud pro sociální služby neudělala
zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu
managementu, týmů a jednotlivců.“

Do domovů seniorů míří ochranné pomůcky

Podle Daniely Luskové jsou její slova v dopise zcela adekvátní. Dle jejích slov odrážejí zoufalou situaci v sociálních službách. A dobrá zpráva podle ní je, že i díky onomu dopisu zodpovědné úřady
konečně zareagovaly.

„Dnes a zítra se k nám snad už konečně začnou dostávat ochranné zdravotnické pomůcky, o které týdny žádáme,“ upřesňuje.

Podle ní ovšem nejde pouze o pomůcky. Jde i o to, aby sociální služby dostaly kvalitní metodické pokyny, jak se vypořádat s Covidem-19 ve svých zařízeních. I zde poukazuje na to, že zástupci
sociálních služeb dlouhodobě požadovali po Ministerstvu práce a sociálních věcí [MPSV], pod které spadají, vypracování metodiky, jak se bránit i nakládat s pacienty, které nemocí Covid-19
onemocní.

„To jsme očekávali od MPSV, ale buď nereagovalo, nebo reagovalo s velkým zpožděním. Jednoznačně zaspalo v té metodické činnosti, ale to není nic nového, paní ministryně Maláčová
dlouhodobě zanedbává péči o sociální služby. Mě nazvala konfliktní osobou, když jsme ji za asociaci třeba tlačili, aby více komunikovala s resortem vnitra a zdravotnictví, abychom měli
alespoň základní vybavení,“ upřesňuje.

Kdo si myje ruce

Na adresu ministra zdravotnictví pak říká, že jeho resort šel doposud spíše mimo ní, ale ať personálu z domovů seniorů neradí nesmysly typu, jak mají měřit teplotu bezkontaktními teploměry, když
ty personál v domovech seniorů nemá. Co se týče jeho nařízení, že klienti domovů pro seniory s lehkými příznaky Covid-19 mají zůstat v domovech pro seniory, říká: „Je jasné, že se o tu péči
budeme muset rozdělit. Celá společnost se bude muset o ten problém podělit, stejně tak my. Totiž, jak ta nákaza poroste, ne všichni budou moci jít do nemocnic, to chápu, a akceptuji. Ale také
nám musí někdo poradit, jak se o ty klienty postarat. Což rozhodně není o tom, aby nám radil, že si máme mýt ruce, což mě snad zvedlo ze židle nejvíce.“

Dle jejích slov rady o dodržování hygieny ze strany MZ ČR jsou o to absurdnější, když nyní vedení domovů seniorů bude muset proškolit svůj personál jak na péči o klienty s Covid-19, tak teď,
když už je i pozdě, na užívání ochranných zdravotnických pomůcek.

„To také nebude hned. Vždyť si to vezměte, v domovech pro seniory pracují, když vynechám odborný personál, hlavně lidé se základním vzděláním, to není jen tak,“ říká.

Kdo ponese odpovědnost 

Podle Daniely Luskové teď není čas na to koukat se do zrcadla a řešit, kdo je „nejlepší ministr či ministryně“. Kdo, co dokázal zařídit, nebo nedokázal. Podle ní je nyní čas pomoci zařízením v
sociálních službách, připravit se na rozšíření nákazy v domovech pro seniory, ale i dalších zařízeních sociálních služeb. To je podle ní nyní už docela jisté. To proto, že dle jejích slov situaci v
sociálních službách – přes všechny proklamace politiků o tom, že na prvním místě je ochrana seniorů – doteď nikdo z odpovědných úřadů adekvátně neřešil.

Což je ostatně i důvod, proč by, jak řekla pro Zdravezpravy.cz, nic neměnila ani na svých posledních větách ve svém dopisu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a
sociálních věcí Janě Maláčové. A ty věty jsou: „My se nevzdáme! Já za sebe …. ze svého zařízení odejdu poslední… Ale ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to
zodpovíte!!!“

–DNA–

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

74. Daniela Lusková: Na svých slovech bych nic neměnila   
seznam | nahoru

56/156
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http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.zdravezpravy.cz%2F2020%2F03%2F29%2Fdaniela-luskova-na-svych-slovech-bych-nic-nemenila


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (21:58:52) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společnost Podané ruce, o.ps. a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně reagují na současnou náročnou situaci a vyhlašují sbírku COVID 19 - Sbírka pro sociální služby a
jejich uživatele. Výtěžek využijeme k nákupu ochranných pomůcek, desinfekce, zdravotnického materiálu pro pracovníky v sociálních službách a jejich klienty a také zajistíme distribuci. Pojďme
společně ochránit ty nejslabší, kteří to teď opravdu potřebují. Koruna ke koruně, spolu proti koroně. Děkujeme!https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/

SEKCE: Sociální sítě POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (14:22:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Respekt.cz - Články Ivana Svobodová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

S Matějem Hollanem o tom, proč stát neřeší izolaci starých lidí ani další rizikové skupiny

V sobotu se prokázala nákaza koronavirem už v sedmém domově důchodců. Někteří staří lidé zůstávají s lehkým průběhem dál v domovech, mnozí jsou v nemocnicích - a nákaza se po testech
našla také u pracovníků domovů. Ministerstvo zdravotnictví ujistilo veřejnost, že pro případné další nakažené seniory vyčlení stát 329 lůžek v nemocnici Na Bulovce a Na Františku v Praze, v
lázních Toušeň a v Těchotíně - a že budou hledat dál. Platí také nové státní nařízení, že domovy důchodců a Léčebny dlouhodobě nemocných musí oddělit deset procent svých lůžek pro seniory s
příznaky nemoci a musí jim zařídit samostatné koupelny a toalety. „To, co se děje v domovech důchodců, bylo nevyhnutelné. Jen jsme čekali, kdy tahle časovaná bomba kvůli nečinnosti státu
vybuchne,“ říká ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan, který už několik týdnů spolu s kolegy oslovuje stát s požadavkem, aby seniory víc chránil. Teď na nás podle něj čeká další
problém: lidé žijící na ulicích a uživatelé drog jsou další časovanou bomba, kterou společnost a stát při ochraně opomíjí.

Máme tu už sedm infikovaných domovů pro seniory a vy říkáte, že to bylo nevyhnutelné. Proč?

Kvůli nečinnosti státu a ministerstva práce a sociálních věcí. Ve chvíli, kdy v republice není dostatek zdravotnických pomůcek a testů, nastává samozřejmě velký problém - tohle byla primárně věc
ministerstva zdravotnictví, aby se na to včas připravili. Ale fatální je, že se nikde na stejně důležitém místě jako zdravotnictví nekomunikoval sociální sektor, který přitom obhospodařuje několik set
tisíc seniorů každý den. Paní ministryně Maláčová nedělala nic. Museli jsme ji mediálně dotlačit, aby vůbec povolila sociálním službám pečovat primárně o staré lidi, to trvalo několik dní a dál bylo
ticho po pěšině. Vůbec to neřešila.

Když testy pro personál domovů důchodců nemá, jak to měla řešit?

Mluvíme o ministryni, která umí napsat spoustu statusů na Facebook, když chce; umí problém hrotit a popisovat, co všechno řeší. Ale když se na její Facebook podíváte, není tam nic o tom, že na
sociální sektor se zapomíná – a klidně desetkrát a klidně vyhroceně, jak to dělá jindy. Že domovy pro seniory, pečovatelská služba a další typy služeb nemají pomůcky, že na ně stát zapomíná.
Mohla si o to říkat, mohla upozorňovat. Ale nic. Jako kdyby nevěděla, že senioři jsou riziková skupina. Ale samozřejmě to ví, jen to neřeší…

Matěj Hollan • Autor: Milan Jaroš
Pomohlo by ono burcování k tomu, že by důchodci v domovech neonemocněli?

To by nebylo jen burcování. V krizovém štábu má zastoupení i ministerstvo sociálních věcí. Ale ano, samozřejmě pomohlo. Kdyby se o tom tři týdny mluvilo i ze státních pozic a neříkali jsme to
dokola jen my - ať už naše Asociace nestátních organizací, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Charita, Člověk v tísni či Armáda spásy – určitě by to pomohlo napřít
pozornost na ochranu seniorů v domovech důchodců. Jenže se o tom nemluvilo, a tím pádem to nebylo akcentováno v médiích, protože je jasné, že ta v době krize informují hlavně o tom, co
nařizuje Ústřední krizový štáb. Ale tam tohle téma podle všeho nikdo nevnášel. To je zjevné i z televizního projevu Andreje Babiše. Měl v něm dvakrát velkou děkovačku, děkoval úplně všem -
hasičům, policajtům, zdravotníkům - kromě sociálních pracovníků. Na ty zapomněl. Když o tom Jana Maláčová o tom vůbec nemluví, tak se to nedoneslo ani k tomu, kdo premiérovi projev psal. A
když to není v projevu, znamená to, že to není ani v agendě.

I premiér si asi všiml, že v Itálii a Španělsku jde hlavně o staré lidi, kteří masivně onemocní, a tyhle počty pak způsobí kolaps zdravotnictví…

Andrej Babiš je samozřejmě hlava toho všeho, ale kompetence ve vládě jsou rozdělené - a někdo z vlády o tom měl mluvit. Proto má kabinet své členy a není v něm jeden člověk.

O kolika ohrožených lidech, o něž se stará sociální složka, se bavíme?

Jenom pečovatelská služba má sto tisíc klientů, obrovské množství lidí je v domovech pro seniory. Je to řád stovek tisíc. A pak je tu terénní služba, lidé, kteří se starají o bezdomovce a uživatele
drog, tam taky dřímá velké nebezpečí. Jak pro ty lidi, tak pro zdravotnictví systém. Do terénních služeb nedává stát nic - s tím, že si to mají zajistit samy a řešit to nějak po svém. Takže třeba
ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil sem nějak sám dováží roušky z Číny. Praha má tohle naštěstí výborně podchycené, ubytovává lidi v hotelech a hostelech, aby zabránila šíření nákazy. Ale
například v Brně, dalším velkém městě, se neděje nic. Žádná prevence, jak dostat lidi z ulic, dokud není pozdě a zdravotnictví funguje, protože se ještě neucpal trychtýř. Tyhle komunity jsou velký
problém, jsou velmi náchylné k nemocem, ať už jsou to uživatelé drog, nebo lidé bez domova - zahltí zdravotní systém, který bude kolabovat. My řešíme primárně to úzké hrdlo, lůžka v
nemocnicích s plicními ventilátory, ale vršek, sběrač trychtýře, je strašně velký. A když jím bude propadávat moc lidí, ať už z domovů důchodců, nebo dalších rizikových skupin, na které se
vykašleme, tak se do toho hrdla s nemocniční pomocí všichni nevejdou a budou umírat.

https://twitter.com/PrahaEU/status/1243493979041251329

V čem je teď největší problém, pokud jde o domovy důchodců? Mluvíte o testování, které bylo nedostatečné, vlastně žádné, takže nákazu na klienty přenášejí
pracovníci. Ale podle prezidenta Asociace poskytovatelů v sociálních službách se nákaza do domovů, kde už to je vystopováno, dostala s klientem, který ji
přinesl z nemocnice, v jednom případě pak s návštěvou zvenčí, když ještě byly povoleny.

Stoprocentně se to tam bude dostávat a dostalo přes pečovatele - a říkáme to od začátku, říkáme to ministerstvu už tři týdny. Že nemoc roznesou pečovatelé, kteří ani nevědí, že ji mají, protože
jsou třeba asymptomatičtí. I když v těch současných případech přišel virus do domova s klientem, tak platí, pracovníci, kteří se o seniory starají, pak nosí nákazu dál, koluje s nimi. Už jsou
infikovaní a nevědí o to, protože je netestujeme.

Některé domovy důchodců se rozhodly, že pracovníci nebudou odcházet domů. Je to řešení?

75. Společnost Podané ruce, o.ps. a Asociace…   
seznam | nahoru

76. Muselo se to stát. Domovy seniorů jsou časovaná bomba   
seznam | nahoru
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Dělá se to všude po Evropě, dělají to i některá zdravotnická zařízení. Tenhle přístup se objevuje docela často - je logický, jen těžko dlouhodobě udržitelný. Ti lidé mají své rodiny. Je to na
rozhodnutí domovů, které si to mohou dovolit, ale není to výsledek řízení státu. Mluví se o tom, že je potřeba ochránit seniory. Ale nikdo z vlády doteď neřešil, jak je ochránit v domovech pro
seniory. Od začátku, kdy se vědělo, že tohle přijde, měli na ministerstvu vymyslet s nejlepšími mozky nejefektivnější systém. Ale oni to řeší stylem „nějak si pomozte“.

Jak by ten nejlepší způsob ochrany měl vypadat?

Pohlídat všechny věci, jako je sterilizace jídla, aby nemohlo dojí k nákaze tím, že ji někdo donese rukama. Naprosto důsledně a centrálně řízeně hlídat hygienu pracovníků. Komunikovat, pořád
sdělovat informace: pracujeme na testech, je to na prvním místě. Teď se sem vozí ochranný materiál, to je dobře, ale potřeba testerů, která je v případě domovů pro seniory zásadní, se neřeší. A od
toho je ministerstvo práce a sociálních věcí.. Neví to šéf krizového štábu Roman Prymula a neví to ani Andrej Babiš. Ví to ministryně práce a sociálních věcí a její aparát: ví a musí vědět, jak je to
vážné. Že musí získat testy, že musí získat pozornost - že to je primární věc, kterou musí stát řešit. Jsou tu ochranné obleky a spousta věcí, která se dala udělat, ale nemáme nic. Nabízí se to, co
se děje běžně v zahraničí: že se klienti domovů začnou rozstěhovávat do uzavřených hotelů. Minimálně ti, kteří nejsou uvázáni na lůžko. Aby se minimalizoval kontakt mezi klienty a personálem.
Ale takové věci se musí řídit - ne to nechat, ať si to každý řeší po svém.

Co teď v asociaci děláte?

Snažíme se momentálně dotáhnout, aby byli senioři skutečně důsledně izolováni. To se nezavedlo - ani ti, kteří jsou doma, tam nesedí důsledně, nevozí se jim automaticky jídlo. Tohle máme
nachystané. V pondělí dopoledne spouštíme web a systém distribuce přes terénní pečovatelskou službu ke všem seniorům, kteří jsou doma. Ale terénní pečovatelská služba i lidé doma jsou pořád
lokální věc. Totální časovaná bomba jsou domovy seniorů. A jak jsem řekl - samozřejmě i lidé na ulici a uživatelé drog. Ty obcházejí terénní pracovníci, na které se nemyslí ani s ochrannými
pomůckami.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Muselo se to stát. Domovy seniorů jsou časovaná bomba ( Respekt.cz - Články, A.N.O. );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (15:46:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí jh

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministerstvo zdravotnictví podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové nezvládlo distribuci zdravotnického materiálu. Uvedla to v Otázkách Václava
Moravce. Personál v domovech důchodců podle ní často přicházel do kontaktu s pacienty, kteří měli podezření na nákazu koronavirem, a byl chráněn pouze bavlněnými nebo jednorázovými
rouškami. Chybou podle Žitníkové bylo hlavně omezení prodeje roušek a respirátorů pouze přímo resortu.

Ministerstvo zdravotnictví podle šéfky zdravotnických odborů situaci v sociálních službách včas neřešilo. Situaci navíc zkomplikovalo rozhodnutí resortu omezit prodej některých ochranných
pomůcek a centralizovat jejich distribuci.

„Poskytovatelé ze sociálních služeb neměli možnost si osobní ochranné pomůcky ani nakoupit. A když si vezmete, že ta zařízení fungují tak, že nakupují průběžně, tak bylo naprosto logické, že
jestliže se to stoplo 4. března, tak okolo 15. nebo 18. března už neměli skoro nic,“ popsala Žitníková.

„To znamená, že začali řešit tu situaci tak, že si šili roušky, které máme dnes my, to znamená látkové, a snažili se svoje lidi ochránit,“ doplnila. Výbava lidí v sociálních službách je podle ní zcela
nedostatečná.

Jednotliví poskytovatelé přitom podle Žitníkové na nedostatek pomůcek upozorňovali už počátkem března. „Nedostatek pomůcek je limitující,“ řekla odborářka. Ještě horší situace než s rouškami
podle ní nastala s dezinfekčními prostředky.

Ministr kritiku odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kritiku odmítá. Ministerstvo podle něj zásadně omezilo pouze prodej respirátorů nejvyšší třídy. Kraje podle něj mohly nakupovat ostatní potřebné
pomůcky.

„Není pravdou, že by si kromě respirátorů FFP3, což je pravda, tam jsme to omezili, nikdo nemohl nakoupit tyto ochranné prostředky, roušky a podobně, ze zahraničí tak, jako to děláme my,“
prohlásil.

Připustil, že byla omezena distribuce z českých zdrojů. „To byli pouze čeští dodavatelé, kterých je naprosté minimum,“ tvrdí ministr.

Vojtěch se hájil také tím, že nejde primárně o jeho odpovědnost. „Nemůže všechno řešit ministerstvo zdravotnictví, to je přece naprosto logické,“ řekl. Odmítl tvrzení, že stát nechal seniory
napospas koronaviru. Připomněl, že mezi prvními opatřeními byl zákaz návštěv v domovech seniorů.

V Česku je od začátku koronavirové epidemie ochranných pomůcek nedostatek. V posledních týdnech se stát snaží nakoupit ochranné pomůcky zejména v Číně. V příštích týdnech by do Česka
měly dorazit desítky milionů kusů již objednaného materiálu.

Epidemiolog Rastislav Maďar upozornil, že situace je mimořádné komplikovaná. „Asi jediná země, která má přebytek nad vlastní potřebou, je Čína, kde se teď každý snaží nakoupit,“ uvedl k
nedostatku pomůcek.

S pandemií nynějších rozměrů nemá podle něj žádný stát zkušenosti. „Problém je naprosto stejný všude, včetně jiných vyspělých zemí. Nikdo to nemohl předpokládat,“ uvedl Maďar.

„Pan ministr možná ani neví, jak to v těch zařízeních vypadá“

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v pořadu České televize dále zopakovala, že domovy seniorů nemají podmínky pro to, aby splnily páteční ministerské nařízení, které
má zabránit rozšíření nákazy.

„On možná pan ministr ani neví, jak to v těch zařízeních vypadá,“ poznamenala Žitníková s tím, že v devadesáti procentech domovů nelze nařízení ohledně oddělení prostor stavebně řešit.
Podotkla také, že domovy nemají k dispozici bezkontaktní teploměry a že personálu je kritický nedostatek.

Ministerstvo nařídilo, aby domovy pro seniory vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Musí také
ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity.

Ministr uvedl, že se jedná o doporučení, jak mají opatření vypadat, chápe ale, že je nelze kompletně realizovat ve všech zařízeních.

Odboráři proto chtějí, aby se nemocní klienti přesunuli do nemocnic, kde by měli k dispozici nepřetržitou péči a lékařský dohled, zatímco do domovů lékař jen dochází. Ministerstvo vyčlenilo pro
klienty s lehčími příznaky nemoci COVID-19 celkem 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně.

Plošné přesuny ale ministr odmítá. „Pokud budeme všechny pacienty umisťovat do nemocnic, velmi brzy zahltíme jejich kapacitu a ta bude chybět pro závažně nemocné,“ zopakoval. Podle
Vojtěcha navíc není vhodné vyjímat seniory z prostředí, na které jsou zvyklí.

77. Lidé v domovech seniorů nebyli chráněni, ministerstvo situaci nezvládlo,
tvrdí šéfka odborů  seznam | nahoru
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Nákaza se v domovech seniorů už objevila

S nemocí COVID-19 o víkendu zemřely v Česku mimo jiné dvě klientky domovů seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu a v pražské Michli. Obě ženy měly i jiná vážná onemocnění. V břevnickém
domově se nákaza podle hygieniků potvrdila u dvaceti z celkových 22 klientů a u devíti pracovníků zařízení.

Právě starší a nemocní lidé patří mezi nejohroženější koronavirem a v některých domovech pro seniory se nákaza objevila. Kvůli šíření viru mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby
domovy zpřísnily karanténní opatření. Nakažené s mírnými příznaky například nemají posílat do nemocnic, ale mají se o ně starat samy, dvakrát denně musí všem klientům měřit teplotu.

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková ministru zdravotnictví Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) v této souvislosti v
otevřeném dopise sdělila, že ke splnění uvedených opatření ale zařízení potřebují podmínky. Za zásadní považuje chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich
jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (13:23:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Reflex.cz - Online přenos -red-

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Česko se zastavilo. Vláda kvůli pandemii koronaviru zavedla nouzový stav, který má šířené nemoci zamezit. Jaký je život v nouzovém režimu? Jak se chovají lidé, jak reaguje ekonomika?
Hrozí, že vláda současné krize zneužije ke šmírování a omezení práva i po skončení pandemie? V online komentovaném přenosu vážně ale i s nadsázkou odpovidají redaktoři a
spolupracovníci Reflexu.

Online přenos

Aktualizovat

19:00

Reflex

PŘES 700 TISÍC NAKAŽENÝCH CELOSVĚTOVĚ

Nejhůře jsou na tom Spojené státy, které hlásí přes 131 tisíc nakažených. Itálie atakuje hranici 100 tisíc, Španělsko dotahuje Čínu s téměř 80 tisíci nakaženými.

18:50

Reflex

16 ÚMRTÍ V ČESKU

V Česku zemřeli další tři lidé, u kterých byla prokázána nákaza novým typem koronaviru. Počet úmrtí od začátku epidemie tak stoupl na 16. Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu.
Údaje aktualizované k dnešním 18:00 zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Od začátku epidemie bylo na koronavirus provedeno v Česku už 40.700 testů. Z nemoci COVID-19, kterou
virus způsobuje, se dosud vyléčilo 11 lidí.

18:19

Oliver Adámek

POTŘEBUJEME VÁS

V televizním projevu k národu premiér Babiš vzkázal seniorům: "Potřebujeme vás, ani nevíte jak." S ohledem na skladbu jeho voličstva to působilo rozumně, v kategorii nad 65 let má ANO v
průzkumech podporu přes 45 %. Podle nového výzkumu STEMu 91 % důchodců souhlasí s tím, že vláda situaci dobře zvládá a zavádí včas účinná opatření. Ve všech dalších skupinách je důvěra
nižší. Ty, které potřebuje, si tedy Babiš v krizové době získal na svou stranu. Ani nevíme jak.

16:55

Oldřich Tichý

LEOŠ MAREŠ PŘED 40 LETY

Nevydržel jsem. Pustil jsem si dočasný program ČT3, který veřejnoprávní televize zavedla na dobu koronavirové krize a kde jsou k vidění hodně, ale opravdu hodně retro pořady. Podle některých
kritiků je pogramová náplň žalostná, redakční kolegyně Tereza Spáčilová dokonce píše o prošlé konzervě, kterou je zbytečné otvírat. Necítím se být kompetentní k hodnocení. Jako televizní kritik
bych nebyl příliš věrohodný přinejmenším pro své příbuzné a blízké známé, kteří vědí, že už asi 14 let pravidelně sleduji seriál Ordinace v růžové zahradě (pamatuju v něm Lindu Rybovou, Davida
Prachaře nebo třeba Jiřího Štěpničku). Navíc jsem z nabídky ČT3 odkoukal na vlastní oči jen jeden díl estrádního pořadu Televarieté. Ale i ten mne obohatil - při pohledu na Jiřinu Bohdalovou a
Vladimíra Dvořáka jsem si uvědomil, že takhle vlastně vypadali Leoš Mareš a Adéla Banášová mého mládí. No... byla to těžká doba.

16:55

Marek Stoniš

STÁT NEPOSLAL ROUŠKY, KONTROLU ANO

Napsal jeden pán na sociální sítě: "Je normální, že nám teď na LDN volali z úřadu bezpečnosti práce, jak dodržujeme zákoník práce a chtějí po nás vidět rozpisy směn za březen a duben?" Že je
pán rozhořčen, není divu - jeho personál padá na hubu, přijímají krizová opatření, protože jim stát nedodal ochranné pomůcky, a do toho bude muset vyplňovat nesmyslné (a to i pro dobu
nekoronavirovou) byrokratické výkazy. Že vám to zní neuvěřitelně, protože neuvádím jeho jméno? Já bych ho i prozradil, ale ještě by k němu do LDN po telefonu vletěla kontrola z hygieny a
finančáku.

15:50

Marek Stoniš

KYVADLO SE KÝVE, STAROSTA SE RADUJE!

Lidovecký poslanec Sněmovny, předseda hnutí Praha Sobě, (asi také předseda hnutí Praha 7 Sobě, vím já..), zastupitel "velké Prahy" a starosta Prahy 7 Jan Čižinský se pochlubil, že spolu s jeho

78. Online glosář Reflexu o koronaviru: Virus má v Česku 16 obětí, celosvětově je
nakaženo přes 700 tisíc lidí  seznam | nahoru
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spolkem 3 000 statečných přišel k metronomu na Letné (nebojte, nebyli tam naštěstí všichni stateční), aby znovuobnoveným pohybem kyvadla připomněl, že se naše občanská společnost v čase
krize probudila. "Kyvadlo nám také připomíná, že dokážeme v důležitých okamžicích vzít osud své země do vlastních rukou a věci nemusí zůstat takové, jaké byly vždycky. Že změna je možná a
že na ni máme," komentoval Jan Čižinský akci na svém Facebooku. Je opravdu dobře, že to kyvadlo kmitá. Symbolizuje ovšem úplně něco jiného, než si Jan Čižinský myslí: Že v době, kdy mají
lidé úplně jiné starosti, křičí sebestředně starosta do světa přes roušku: Lidi, já jsem pořád tady! Až skončí koronavirus, nezapomeňte a volte moji změnu! PS: Mimochodem, víte, že u nás na
Praze 7 máme dva výjimečné stavy? Aktuální Babišův "koronavirový" a od loňska stále platný a nezrušený Čižinského "stav klimatické nouze..."

.

14:55

Marek Stoniš

SKONČÍ NEJNEMRAVNĚJŠÍ DAŇ? UŽ ABY.

Kdo kupuje byt, platí neuvěřitelnou daň: Poté. co vyškrábe poslední korunu, vezme si hypotéky, sešroubuje poslední poličku, přichází ministryně financí Alena Schillerová s nataženou dlaní a velí:
A teď ještě, holoto, naval čtyři procenta z kupní ceny jako trest za to, že bydlíš ve svém! Tedy daň z nabytí nemovitosti. Pokud se podaří nápad vlády na zrušení této zhůvěřilosti prosadit, vidím ty
tisíce naštvaných, kteří nenasytnou státní pokladnu touto daní v dobách před koronavirem přikrmili a nikdo jim samozřejmě nic nevrátí. Ale tuto emoci nechejme stranou. Třeba podle hesla "přej a
bude ti přáno."

14:40

Adéla Knapová

TICHÉ LESY, SEM TAM PILA

Zatímco v Čechách to minimálně podle zpráv ve zpravodajství a od vlády vypadá, že se lidé z měst stáhli hromadně na chaty a chalupy, chatové oblasti na Valašsku, a tedy i lesy, jež je obklopují,
zůstávají tiché a bez lidí. Rozhodně se nedá mluvit o skupinových nebo dokonce hromadných nájezdech chatařů. Množství lidí, kteří se během tohoto slunečného a teplého víkendu stáhli na svá
beskydská rekreační zařízení, nedosahuje ani zlomku běžného pro blížící se Velikonoce. Když v kopcích kolem Radhoště zaslechnete pilu, půjde většinou o místního starousedlíka.

13:40

HYGIENA ZRUŠILA OD PONDĚLÍ KARANTÉNU LITOVELSKA A UNIČOVSKA

Hygienici rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru. Podle nich opatření splnilo svůj účel. Novinářům to
dnes řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka Pešáková. Hlídky policie a vojenské policie se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se
zhruba 24.000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

13:00

Reflex

CHYSTÁ SE ODKLAD SPLÁTEK HYPOTÉK

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Zároveň by podle ní měl být po dobu
přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o "nějakou symbolickou výši". Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

12:30

Reflex

KONEC DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI?

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto
krokem rozhýbat realitní trh. Schillerová to řekla v dnešním pořadu Partie na TV Prima. Opozice to navrhuje již delší dobu.

10:25

Reflex

13 OBĚTÍ KORONAVIRU V ČESKU

V Česku zemřeli další dva lidé s nákazou novým typem koronaviru. Počet obětí nákazy tak stoupl na 13. Na webu o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Naposledy úřad oznámil dvě
oběti v sobotu. Více informací k nim ale nesdělil.

10:20

Reflex

USA MAJÍ PŘES 2000 OBĚTÍ KORONAVIRU

Již více než 2000 lidí zemřelo v USA na nákazu koronavirem, uvedla Univerzita Johnse Hopkinse. Infikovaných je ve Spojených státech přes 121.000.

10:16

Oldřich Tichý

VOJTĚCH NABÍZÍ REZIGNACI?

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že vzhedem k situaci podporuje prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Jelikož se stále zřetelněji ukazuje, že každý další den, kdy je ministr
Vojtěch ve funkci, je fakticky nouzovým stavem, znamená to snad, že se za měsíc chystá konečně rezignovat?

Byl by nejvěšší čas. Jen namátkou si stačí připomenout:
1. Vláda se chová ke starým lidem odporně. Babiši, Vojtěchu, Maláčová, to nejsou pokusní králíci!
2. Splachovací Vojtěch uráží zdravotníky. Má za úkol vzít zlost lidí na sebe a pak zmizet?
3. Exministryně a lékařka Roithová: Rychlotesty nejsou spolehlivé, respirátory ministerstvo plýtvalo
4. Důkaz: Vojtěch epidemii podcenil. Rouškám se smál a větší hrozbou podle něj byla chřipka
5. Záchranářům zakazují vlastní roušky. Vedení je nekompetentní, dostávám děsivé zprávy, říká bývalý záchranář

09:00

Reflex

ARCIBISKUP DUKA V KARANTÉNĚ

Biskup Karel Herbst měl pozitivní test na koronavirus. Uvedla to dnes večer Česká televize. V domácí karanténě je proto arcibiskup Dominik Duka i další biskupové. Herbst je v nemocnici podle
webu České biskupské konference od pátku. Hospitalizován byl v Nemocnici pod Petřínem na jednotce intenzivní péče. Diagnostikován mu měl být plicní nález a problémy se srdcem, uvedl web.

19:00

Reflex

ZEMŘELI DALŠÍ DVA LIDÉ
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V Česku zemřeli další dva lidé na nákazu novým typem koronaviru, onemocnění si tak již vyžádalo 11 obětí. Vyplývá to z informací, které dnes na webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.
Vyléčených zůstává 11 lidí.

15:56

Oldřich Tichý

DĚLÁTE Z NÁS NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, ZUŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V domovech sociálních služeb je zoufalá atmosféra - mezi jejich klienty, kteří jsou vesměs vzhledem k věku tou nejvíce ohroženou skupinou, se už několik dní významně šíří koronavirová nákaza.
A jako by toho bylo málo, velkou část sociálních pracovníků rozpálilo do běla doporučení, které jim poslal v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Z jeho strany se přitom nejedná ani zdaleka o
první případ, kdy prokázal vůči lidem z oboru stěží uvěřitelnou necitlivost až ignoranci.

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková už to nevydržela a napsala mimořádně emotivní otevřený dopis,
který adresovala Vojtěchovi a jeho kolegyni z ministerstva práce a sociálních věcí Janě Maláčové: "Vaše včerejší vyjádření a doporučení vůči sociálním službám považuji za nehorázné. Na konci
března jste zjistili, že v zemi jsou stovky zařízení sociálních služeb pečující o nejkřehčí seniory. Tleskám... vzhledem k tomu, že týdny Vás žádáme o pomoc a pomůcky. Na konci března, kdy je
pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z
nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak bazální věc."

Lusková dále napsala, že Vojtěchem doporučená opatření samozřejmě provedli již před řadou dní. "Dávno, než jste se probudili! Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene
není symptomem COVID-19 u většiny starých lidí. Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických
zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném opatření a navazujícím doporučení nenajdeme. Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše
zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli. Všem nám, kteří denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila," uvedla.

Nešetřila ovšem ani resortní ministryni Maláčovou:  "Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát... dosud pro sociální služby neudělala
zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu
managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! Já za sebe - ze svého zařízení - odejdu poslední, ale ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte."

Její příspěvek jen na sociální síti Facebook už sdílelo za 9 hodin od zveřejnění přes osm tisíc uživatelů.

15:55

Reflex

USA MAJÍ 100 000 NAKAŽENÝCH

Nejvíce koronavirem zasaženou zemí jsou USA s více než 104.000 infikovanými. Prezident Donald Trump podepsal zákon, který umožňuje povolat vojáky a členy národní gardy v záloze do služby.
Tento krok by měl podle Bílého domu posloužit k případné mobilizaci lékařského personálu. Trump slíbil, že USA vyrobí za sto dní 100.000 plicních ventilátorů, které poslouží pacientům
nakaženým koronavirem. Někteří odborníci ale vyjadřují o reálnosti takového objemu pochyby. V USA byl také schválen k používání test, který odhalí koronavirus za pár minut.

15:30

Reflex

BRITÁNIE HLÁSÍ PŘES 1000 OBĚTÍ KORONAVIRU

Počet obětí nákazy koronavirem ve Velké Británii překročil tisícovku a dosáhl 1019, uvedly dnes tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Během posledních 24 hodin v ostrovní zemi podlehlo
nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, 260 lidí.

14:17

Reflex

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE POŠTOU

Při zapisování dětí do prvních tříd základních škol si rodiče letos v dubnu budou moct ve většině škol vybrat mezi několika způsoby podání přihlášky. Zápisy se kvůli opatřením proti koronaviru
uskuteční bez přítomnosti dětí. Ministerstvo školství, které o tom minulý týden rozhodlo, zároveň školám doporučilo, aby upřednostnily zápis způsobem, při kterém se učitelé nebudou muset sejít
ani s rodiči. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý očekává, že většina lidí pošle přihlášku poštou nebo ji vhodí do schránek připravených u škol.

14:04

Reflex

EVROPA MÁ DVAKRÁT VÍCE NAKAŽENÝCH NEŽ ASIE, WU-CHAN SE OTEVÍRÁ SVĚTU

Počet případů nákazy koronavirem překročil celosvětově hranici 600.000, na 28.000 z nich zemřelo. Evropa má již dvakrát více nakažených než Asie. Vyplývá to z údajů americké Univerzity
Johnse Hopkinse. Španělsko zaznamenalo rekordní počet úmrtí během jednoho dne, nemoci COVID-19 způsobené koronavirem tam podlehlo přes 830 pacientů. Spojené státy, které se ve
čtvrtek staly zemí s nejvíce případy nákazy, povolávají kvůli koronaviru do služby armádní rezervisty. Čínské město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit, se po dvou
měsících izolace po železnici otevřelo světu.

13:15

Marek Stoniš

HLAVNĚ, ŽE JE NA SVOBODĚ VRAH KAJÍNEK...

Prezident Zeman odmítl udělit amnestii podle návrhu známého pražského advokáta Petra Toman, který v otevřeném dopisu prezidenotvi navrhl propustit jen vězně s nejmírnějšími tresty.
Především proto, aby se pomohlo rodinám odsouzených a mírně se uvolnily přeplněné věznice. Škoda, toto mohla být první smysluplná amnestie v polistopadových českých dějinách - narozdíl od
masových propouštění delikventů (i těžkých) za prezidentů Havla nebo Klause. Jenomže k podobnému činu asi nemá smysl prezidenta vyzývat - k milosrdenství, dobrému skutku, natož
státnickému gestu nedonutíte nikoho. A Miloše Zemana už vůbec ne.

9:50

Reflex

INFIKOVANÝ DOMOV DŮCHODCŮ

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza koronavirem u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho
pracovníkům dnes záchranáři odebírají vzorky pro testy. Nemocní důchodci zatím zůstali na místě, řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena
Dvořáková.

9:22

Reflex

TROJNÁSONÝ POČET NAKAŽENÝCH ZA DEN

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Česku stoupl v pátek o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. Celkem je v celém Česku k dnešnímu ránu evidováno 2422 potvrzených
případů.

Roste také počet testů na koronavirus. Za pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. Celkem už bylo na koronavirus v Česku provedeno 36.374 testů.
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9:16

Reflex

AMNESTIE NEBUDE

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Reagoval tak na podnět advokátů, kteří mu tento krok navrhli v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček
dnes sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Zároveň tento podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci považuje za škodlivý.

23:58

Oliver Adámek

STADION JAKO RÁJ VIRU

Podle italských novin Corriere Della Sera přinesl na severu Itálie jeden ze zlomů v šíření nákazy zápas Ligy mistrů UEFA mezi Atalantou Bergamo a Valencií. Ten se hrál provizorně v Miláně (což
taky mělo svůj podíl) a přijelo tam na něj přes 40 tisíc fanoušků, desetitisíce dalších ale špíl sledovaly na velkoplošných obrazovkách ve městě a v hospodách. V Bergamu pak během dvou týdnů
prudce vyrostl počet infikovaných, zároveň patrně došlo k nákaze spousty španělských fanoušků hostů. Bergamo leží v tragicky zasažené Lombardii a stalo se jedním z center nákazy.

19:13

Oldřich Tichý

VIRUS NÁS NEROZDĚLÍ

Psychologové lidem doporučují, aby si i po dobu epidemie či v případné karanténě udržovali co nejvíce svých obvyklých rituálů a pokud možno se nevzdávali věcí a aktivit, které mají rádi. Je pátek
večer. Takže na zdraví!

16:17

Oldřich Tichý

NA OKOŘ JE CESTA

Cyklisti, důchodci, rodiny s kočárky, mladí lidé na dekách... V pátek kolem třetí hodiny odpoledne to na Okoři vypadalo jako v lázeňském parku. Po dvou týdnech, kdy byli většinu času zavření v
karanténě, to lidem už prostě nedalo a vyrazili do přírody a na sluníčko. Počasí bylo silnější než vládní zákazy. Bát se uvězněni mezi čtyřmi stěnami, aby náhodou kolemjdoucí v obchodě nezakašlal
nebo nekýchnul, se zase klidně můžeme, až bude pršet nebo se ochladí. Teď je venku nádherně, před sebou máme víkend, jde se na vycházku do přírody.

14:44

Veronika Bednářová

BORISI JOHNSONE, NOSTE ROUŠKY!

Boris Johnson nejdřív váhal. Ztratil několik cenných dní, vlastně víc než týden. Málo mluvil o lidech, šlo mu spíš o ideje. Vážně uvažoval o stádní imunitě, kdy chtěl virem promořit celý národ.
"Mnoho rodin ztratí své milované", řekl 12. března. O 15 dní později, 27. března, sdělil světu, že mu vyšel vyšel pozitivní test; nemoc Covid-19 zatím prožívá s mírnými příznaky v izolaci v Downing
Street. Média nezapomínají zdůrazňovat, že královnu viděl naposledy před dostatečně dlouho dobou, tento týden si jen telefonovali.

O chvíli později, 27. března po poledni, vyšlo najevo, že pozitivní test na koronavirus má tako britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Na každodenních veřejných vystoupeních, ve kterých i v posledních dnech vyzýval hlavně k ochraně NHS (britského systému státní zdravotní péče), nikoli k ochraně lidských životů, ale Boris
Johnson nikdy neměl roušku: nejen on, ale i další ministři a další úředníci. Ti teď musejí do karantény, kde už je také nástupník trůnu princ Charles. Pokud by Johnson onemocněl, převzal by jeho
úkoly podle prohlášení Downing Street ministr zahraničí Dominic Raab, který je mimochodem po otci českého původu. A kdo případně zastoupí ministra zdravotnictví?

Přestane už alespoň teď brát Británie pandemii na lehkou váhu? Vyhlásí povinnost nosit roušky? Dojde čerstvě zasnoubenému premiérovi, že zmiňovaným "milovaným" by mohl být i on sám?

13:48

Adéla Knapová

TEORIE TOTÁLNÍHO NAKAŽENÍ

Vědci z Oxfordské univerzity se svou novou teorií vyvracejí účinnost současných téměř celosvětových opatření omezujících styk mezi lidmi ve jménu zamezení šíření nového koronaviru. Podle nich
je již stejně většina z nás nakažená, mnozí z nás to ani nezaznamenali, a pokud ano, tak jsme si s lehkými příznaky už sami poradili. Podle vědců z Oxfordu už totiž polovina Britů infekci Covid-19
prodělala. Pokud by se jejich teorie potvrdila, mohla by současná drastická – a zjevně zbytečná – opatření brzy skončit. Podle oxfordského modelu totiž hospitalizaci potřebuje zhruba každý tisící
nakažený.

13:42

Oliver Adámek

NOVÉ TESTY Z NĚMECKA

V Německu firma Bosch vyvíjí nové rychlotesty na koronavirus, mají mít úspěšnost 95 % s výsledkem za dvě hodiny a už začátkem dubna by mohly být dostupné v celé Evropě. Náměstek Prymula
zase předevčírem říkal, že vlastní testy vyvíjí taky česká Akademie věd, pomohly by prý k nárůstu testování na 10 tisíc lidí denně. Kdybychom na tuhle metu dosáhli, byla by za 100 dnů otestovaná
desetina republiky. A to už by mohlo v brždění epidemie zásadně pomoct.

13:33

Petr Sokol

JOHNSONA BY PŘÍPADNĚ VYSTŘÍDAL POTOMEK ČECHA

Nakažený britský premiér Boris Johnson ve svém prohlášení řekl, že bude boj s virem nadále řídit díky zázrakům moderní techniky z izolace v jeho sídle na Downing street číslo 10. Pokud by mu
ovšem zdravotní stav nedovolil vykonávat premiérskou funkci, nahradil by ho jako úřadující šéf kabinetu aktuální ministr zahraničí a potomek emigranta z naší země Dominic Raab.

Britský vládní systém je hodně postaven na silné roli premiéra a navíc v něm není zvykem mít vždy formalizované místopředsedy vlády. Z tohoto důvodu Boris Johnson musel v době krize
rozhodnout, kdo bude jeho případným náhradníkem. Samotny výběr Raaba byl překvapivý, protože několik ministrů už dříve vyjádřilo přesvědčení, že volba padne na déle ve vládě sloužícícho
Michaela Govea, který je nyní členem kabinetu z titulu funkce kancléře vévodství Lancaster, byl pověřen řešit zejména otázky brexitu a mnozí ho považovali za neformální dvojku celé vlády.

12:29

Reflex

NAKAŽENÝ BORIS JOHNSON

Britský premiér Boris Johnson se nakazil koronavirem. Má jen mírné příznaky a bude dál stát v čele boje proti epidemii COVID-19 v zemi. S odvoláním na úřad předsedy britské vlády o tom
informovala stanice BBC. Informaci potvrdil na twitteru i sám ministerský předseda. "Během posledních 24 hodin se u mě projevily mírné příznaky a test na koronavirus byl pozitivní," uvedl Johnson
na twitteru.

9:54

Reflex
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V ČESKU JE PŘES 2000 NAKAŽENÝCH

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku. Během čtvrtka přibylo 259 nakažených, tedy zhruba o třicet méně než ve středu, kdy byl denní nárůst
nejvyšší. K dnešnímu ránu bylo evidováno 2062 pozitivních testů. Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. Vyplývá to z
údajů na webu ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

Úřady během čtvrtka oznámily tři úmrtí. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel osmdesátiletý pacient. Trpěl podle nemocnice velmi vážným onemocněním, a před několika dny byl navíc
pozitivně testován na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Další oběti jsou dvě ženy z domova pro seniory v Praze-Michli. Ženy byly podle náměstka ministra zdravotnictví Romana
Prymuly ve vysokém věku a měly další vážná onemocnění. Také další zemřelí trpěli většinou několika dalšími chorobami nebo nějakou vážnou nemocí.

9:45

Reflex

REMDESIVIR FUNGUJE

Stav pacienta, který tři dny dostává lék remdesivir, se podle Všeobecné fakulní nemocnice výrazně zlepšil. Mohl být odpojen od mimotělního oběhu.

9:35

Adéla Knapová

CHATAŘI A CHALUPÁŘI

Cesty na chaty a chalupy zakázané nejsou, přesto se i na ně vztahují všechna ostatní vládní omezení a příkazy. Tedy pokud nejde o členy jedné rodiny, jež spolu žije, je třeba setkávat se a
pohybovat (i po lesích a polích) ve skupinkách po dvou. Na nákupy i nadále chodí jeden člen rodiny. A samozřejmě se i na chatách a chalupách nosí na veřejnosti roušky. Pouze pokud v lese či v
okolí svého domu nikoho nevidíte, můžete si ji sundat.

Nadále se apeluje na ohleduplnost; v případě chatařů a chalupářů jde hlavně o to, aby si nakoupili už před cestou z města a nepřetěžovali lokální malé obchody, kde se jich místní jednak bojí (ať už
je to relevantní strach či ne, je tu), že k nim z města zavlečou koronavirus, a za druhé se obávají vykoupení zásob, jež jsou primárně určeny právě pro ty, kteří zde skutečně žijí.

Pokud nechceme, aby vláda zakázala i toto naše „základní lidské české právo“, tedy chataření a chalupaření v dobách temných a krizových, kdy se přimykáme k sekačkám a grilům jako k
nástrojům nezbytným pro duševní hygienu, pokusme se zvládnout co nejukázněněji tento teplý a slunečný víkend. Nechť venkov i lufťáci táhnou pro jednou za jeden provaz.

8:51

Reflex

USA PŘEDBĚHLY ČÍNU

Spojené státy mají nyní nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem na světě, uvedla to na svém webu Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje. Podle údajů univerzity
počet nakažených Američanů dosáhl 82.404, zatímco Čína má 81.782 nakažených obyvatel a Itálie 80.589 případů.

8:30

Marek Stoniš

ZAVOLAL MI KAMARÁD. Z HOSPODY

Absolvoval jsem videohovor se známým, který žije v malé obci s pár desítkami obyvatel. Když Andrej Babiš před pár lety zaklekl prostřednictvím EET na drobné podnikatele, jedinou hospodu ve vsi
zavřeli. A kamarád si otevřel svoji, domácí. Z části garáže. Má tam všechno. Bar, na čepu dva druhy piva, kořalky, víno. Může se tam vesele kouřit. Kontroly z finančáku, hygieny a bůhvíkterého
čerta nemají šanci. A v době koronavirové epidemie jako když najdeš. Taky závídíte?

22:26

Oldřich Tichý

AGROFERT SE POSTARÁ O VŠECHNY

Ať jste rodič samoživitel v nouzi nebo prase, holding se o vás postará.

Na jedné webové stránce v rubrice Aktuality to takhle hned pod sebou vypadá hodně... zvláštně :-) Což ovšem nic nemění na tom, že za případnou pomoc pro samoživitele a samoživitelky, které
kvůli epidemii koronaviru postihl výpadek příjmu, si zaslouží pochválit a poděkovat kdokoliv. A těm prasatům, těm přejeme dobrou chuť.

21:27

Milan Tesař

Jestliže mě letadlo v rámci akce Last Call Of The Last Flight dotáhlo z Kanárů do Prahy minulou středu v noci, snadno si spočítáte, že jsem v polovině karantény model „nikdo dovnitř nikdo ven,
čert vem, zda je noc či den.“ To, co se zpočátku jevilo jako super prázdniny, během nichž dočtu knihy a dosleduju filmy, které si dlužím, a naučím se nějakou dovednost (třeba vyřezávat z balzy),
se nenápadně mění v existenciální cvičení. Prostě týden čučím na ty baráky na fotce, a to si pište, že už bych je chtěl vidět i z druhé strany. Slibuju si, že až příští čtvrtek ráno zavolám na hygienu a
vylezu ven, projdu Mánesovou ulicí od Jiřáku k Muzeu a zpátky, pořádně se narovnám a protáhnu. Strašně se těším. A to se mi Máneska vždycky zdála nekonečná.

19:45

Oldřich Tichý

MILENCI UŽ ZASE MOHOU NA HOTEL

Úroveň mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví přivádí příležitostně k šílenství mé známé právníky. Lomí rukama jednak nad tím, jak jsou ministerské přípisy nekonkrétní, a pak také nad
tím, že opatření jsou v praxi často v podstatě nerealizovatelná. I dnes jsem od nich musel vyslechnout a přečíst větší množství zoufalých výkřiků, než by měl být nucen jeden člověk denně
absorbovat.

Jednou z řady věcí, které některé z nich vybudily do téměř extatického stavu, bylo rozhodnutí ministerstva, podle něhož se s platností od 27. března „zákaz prodeje ubytovacích služeb nevztahuje
na prodej nebo poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání“ – viz výstřižek níže.

Přitroublým úředním jazykem, typickým pro naprostou většinu veřejných institucí, sděluje ministerstvo zhruba toto: „Zatímco doposud musely mít hotely a penziony zavřeno, tak teď už mohou zase
otevřít. Ale bacha, dál nesmí ubytovávat turisty nebo někoho, kdo se jen tak pro nic za nic courá po republice – pokoj smí pronajmout jen tomu, kdo se potřebuje ubytovat kvůli práci v daném
městě.“

I když to na první pohled může snad dávat nějakou logiku, kamarádi právníci mým prostřednictvím prosí ministerstvo zdravotnictví o upřesnění: Jak má hoteliér zjistit, jestli člověk, který se u něj
chce ubytovat, to skutečně dělá „za účelem výkonu povolání“? Musí předložit například potvrzení zaměstnavatele (ale co když je OSVČ)? Nebo stačí prosté prohlášení osoby požadující
ubytování? A co hrozí případnému cestovateli, který hoteliérovi zalže a získá díky tomu ubytování v rozporu s vládním nařízením?

„Když si budeš chtít vzít od zítřka holku na hotel, stačí, když v recepci nahlásíte, že jste přijeli pracovně. Hoteliér bude z obliga a nemá důvod vám pokoj nepronajmout,“ shrnul to za všechny
kamarád, který mimo jiné přednáší právo na jedné pražské vysoké škole. Aby odpadly jakékoliv případné pochyby, doporučuje přicházet do recepce hotelu nejlépe v montérkách a s krumpáčem
přes rameno. „Myslím, že tak nějak by si na ministerstvu zdravotnictví mohli představovat pracujícího člověka,“ dodal. Zveřejnit jméno bohužel nechce: „Nezlob se na mne, ale nehodlám být
kolegům k smích kvůli tomu, že vedu právní polemiku s ministrem, jehož největší životní zkušeností je účast v reality show Česko hledá SuperStar.“

P.S.: Sex ve více lidech v hotelu ale raději ani nadále neprovozujte. Vždyť víte - po ulicích chodit jen ve dvou... A počítat do tří prý umí i na ministerstvu zdravotnictví.

19:00
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Reflex

PŮL MILIONU NAKAŽENÝCH

Dnes počet nakažených ve světě překonal hranici půl milionu, obětí je ve světě přes 23.000. Vyléčeno bylo ve světě více než 120.000 lidí, nemoc hlásí více než 180 zemí světa.

země počet nakažených počet obětí počet vyléčených
Čína 81.285 3287 74.051
Itálie 80.539 8165 10.361
USA 75.120 1081 1863
Španělsko 56.197 4145 7015
Německo 40.585 229 5669
Írán 29.406 2234 10.457
Francie 25.233 1331 3281
Švýcarsko 11.125 164 131
Británie 9574 465 140
Jižní Korea 9241 131 4144

18:40

Reflex

ČESKO MÁ 9 OBĚTÍ KORONAVIRU

Osmý a devátý případ úmrtí na koronavirus v Česku jsou dvě ženy z domova pro seniory v Praze-Michli. Řekl to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po jednání Ústředního krizového
štábu. Byly podle něj ve vysokém věku a měly další vážná chronická onemocnění.

18:00

Kateřina Kadlecová

ČASY SE MĚNÍ, VÁŽNĚ

Dnes dopoledne jsme s kamarádem, s nímž se střídáme při výuce našich dcer-spolužaček, mluvili o tom, co koronavirus Česku dá. Přišli jsme třeba na následující: Čeští zaměstnavatelé konečně
přivyknou částečným úvazkům, pružné pracovní době, práci z domova a telekonferencím. Začneme si víc vážit přírody, které to dvouměsíční zbavení se člověka a některých jeho průmyslových a
zemědělských činností náramně prospěje, a taky možnosti volně sportovat. Po zkušenostech s domácí výukou už nám nebude činit obtíže víc docenit práci učitelů, o zdravotnících nemluvě.
Dostaneme se na dno svých šuplíků - koncem karantény už nejspíš nikdo z nás nebude někomu dlužit práci. Poklidíme si v domácnostech, opravíme ty léta rozbité věci, vylouskáme loňské
vlašáky, vyjíme mrazáky. Naučíme se spoustu nových receptů. Přestaneme bezhlavě konzumovat a nakupovat zbytné rychloobrátkové zboží - ty dvacatery minišaty ve skříni se nikdy nejevily
zbytečnější. Možná svým starým sousedům dovezeme nákup častěji než jen v době pandemie, a nejen proto, že jejich na oplátku darované kompoty jsou prostě senzační. Budeme solidárnější s
ostatními. Snad.

17:49

Kateřina Kadlecová

JAK BOJUJÍ USA, "STÁT NEJPŘIPRAVENĚJŠÍ NA PANDEMII"

S každým dnem pandemie nabírá na absurditě tento spekulativní žebříček renomovaných amerických vědců z prestižní Johns Hopkins University, v němž se řeší údajná připravenost států světa
na mezinárodní viry. USA se zcela nefunkčním zdravotním systémem byly podle Američanů samotných ještě loni vůbec nejpřipravenější z nás všech na pandemii... Tak určitě.

Výběr článků jednoho z nejlepších deníků světa, The Washington Post , který mi každodenně chodí do e-mailové schránky, naznačuje zoufalý stav Spojených států, zejména pak New Yorku.
Stejně jako jeho oblíbenec Boris Johnson, i Donald Trump koronavirus těžce podcenil. Jedním z nejpádnějších důkazů je pro mě včerejší článek TWP od Emily Heilové o tom, že "lidé pečou
chleba jak šílení, mouka a droždí dochází". V zemi, kde ještě před dvaceti lety dominovala skoro každé americké kuchyni (pokud v bytě vůbec byla) mikrovlnka a obří mrazák plný polotovarů? Kde
se doma nevařilo a chodilo se jíst do fastfoodů, případně se objednalo u Číňanů nebo Indů? Časy se mění, vážně.

16:41

Reflex

BEZDOMOVCI MÍSTO PROSTITUTEK

S šalamounským řešením pražského nevěstince Showpark v Holešovicích přišel pražský primátor Zdeněk Hřib. S problémovými prostory v pražské tržnici, kde vedl magistrát dlouhodobé soudní
spory, nešlo hnout dlouhé měsíce, i když soud dal za pravdu městu a smlouvu firmě vypověděl. I přesto tam nelegální nevěstinec pobýval dál. To se teď ale má změnit. V rámci nouzového stavu
vyčlenil tyto prostory magistrát pro osoby bez domova, aby mezi nimi zabránil šíření koronaviru. Výkonné umělkyně mají na vyklizení prostor 72 hodin. Více si přečtěte zde >>>

16:22

Reflex

ZEMŘEL SEDMÝ PACIENT S KORONAVIREM

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel osmdesátiletý pacient s velmi vážným onemocněním. Před několika dny k tomu byl pozitivně testován na COVID-19. ČTK to dnes řekl mluvčí
nemocnice Jakub Sochor. Přesný čas úmrtí pacienta nemocnice neuvedla. V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily.

Ve FN Hradec Králové je na infekční klinice v izolaci pět pacientů s potvrzeným onemocněním COVID-19. Jedna ze zaměstnankyň FN je s potvrzeným onemocněním koronavirem v domácí
karanténě, pracuje na oddělení, kde se nákaza u několika pacientů objevila, řekli ČTK zástupci nemocnice.

16:04

Oldřich Tichý

TEĎ NÁM MŮŽE BÝT ZEMAN UKRADENEJ

Hrad usnul. I zbrojnoši Hradní stráže, kteří jindy stojí jak nehybné sochy u bran na nádvoří, opustili svá stanoviště a stáhli se do kasáren, odkud v obavách vyhlížejí hrozivá temná mračna
koronavirů. Hrdé sídlo, odkud po staletí vládli českým zemím přemoudří panovníci, zůstalo bez ochrany. Svědčí to snad o tom, že nynější vladař nepřirostl svému národu k srdci a může mu být
klidně ukradenej? Zdá se, že skutečnost je prostší - podle legend, které se nesou krajem od úst k ústům, aniž by kdo s jistotou věděl, co je na nich pravdy, se prezident již před drahnou dobou
odebral vstříc samotě v lůně lánských lesů, kde tráví čas duchovní očistou a rozjímáním. Po boku má jen nejužší družinu v čele s věrným Mynářem. A jestli neumřel, žije tam dodnes.

12:50

Reflex

15 TISÍC KORUN PRO OSVČ

Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném
jednání vlády tu uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která by na pondělním jednání vlády měla připravit příslušnou legislativu. Zároveň chce připravit novelu zákona o
spotřebitelském úvěru, který by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek.

"Podpoříme částku 15.000 korun měsíčně OSVČ, které de facto zavřely provozovny, nebo jsme jim znemožnili podnikání kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vyplácet bychom měli po dobu
omezení podnikání," uvedla dnes na tiskové konferenci po jednání vlády Schillerová.
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11:06

Oldřich Tichý

OBUŠEK Z VÁS VIRY VYMLÁTÍ

Na jedno ze tří míst v krizovém štábu, která premiér Babiš nabídl k obsazení opozičním parlamentním stranám, navrhují komunisté svého poslance Zdeňka Ondráčka. A podle řady komentátorů
trefili tentokrát do černého. Ondráček, který se kvůli své předlistopadové kariéře v Pohotovostním pluku SNB pyšní přezdívkou Obušek, má pro boj s pandemií jednoznačné odborné předpoklady:
Pokud kohokoliv napadne koronavirus a lékaři budou s rozumem v koncích, vytáhne poslanec ze skříně památeční bílou přilbu, plexisklový štít a dlouhý obušek a z pacienta nemoc jednoduše
vymlátí. Škoda jen, že pro KSČM premiérova nabídka vzhledem k daným kritériím zřejmě neplatí - přece nám snad ani Babiš, ani komunisté nechtějí tvrdit, že jsou opoziční strana. (Foto je
ilustrační.)

8:57

Oldřich Tichý

POZOR, PRYMULA NASLOUCHÁ!

Chytrá karanténa. Zaregistrovali jste? To je takový ten systém, kdy stát chce podle pohybu vašeho mobilu a plateb kartou sledovat, kde jste přes den byli. Údaje o vás porovná s pohybem lidí, u
kterých byla zjištěna nákaza koronavirem. No a pak vás případně upozorní na to, že jste se tam a tam s někým takovým potkali a že je určité riziko vaší nákazy.

Aspoň tak tomu rozumím já. Pokud jsem to někde nepřehlédl, tak se zatím neuvažuje (nebo nemluví) o tom, že by pro vás rovnou přijela parta ostých hochů, narazila vám pytel přes hlavu a bez
diskuse vás internovala do sběrného tábora nakažených. I když samozřejmě není vyloučené, že už třeba ministerstvo zdravotnictví o něčem takovém dávno rozhodlo, ale "zapomnělo" to veřejnosti
říct.

Pro autory této bohulibé šmírovací strategie bych ale každopádně měl jeden nápad na vylepšení. Proč zůstávat v půli cesty? Stát by měl v dnešní kritické situaci nejen sledovat pohyb mobilů, ale
rovnou je všechny i odposlouchávat. Algoritmus by pak podle zadaných rizikových/problematických výrazů mohl vyhodnocovat, na koho je třeba si posvítit, protože některá z klíčových slov v
komunikaci použil a mohl by být potenciálně nebezpečný pro okolí.

V první várce navrhuju mezi takové rizikové výrazy zařadit následující:
Itálie
Lyže
Dovolená
Cestování
Horečka
Kašel

Ve druhé fázi by mohla být přidána slova:
Estébák
Bureš
Koblihář
Volný pohyb
Demokracie
Svoboda

Osoby, u kterých bude orgány identifikován četný výstkyt vyjmenovaných výrazů, budou nadále orgány rozpracovány za využití operativních a pátracích prostředků. Doporučuje se realizace jejich
předvedení k podání vysvětlení, umístění do CPZ za využití maximální možné doby jejich pobytu tamtéž a následné zaevidování do seznamů podvratných osob určených pro posílení výrobních
závodů resp. umístění do převýchovných zařízení.

Zodpovídá: plk. Prymula Roman, plk. Šlachta Robert, JUDr. Ištván Ivo
Dohled: JUDr. Válková Helena

21:18

Petr Sokol

VLÁDA PRÁVNÍM FÍGLEM VYLOUČILA ODŠKODNĚNÍ

Objevil se už druhý otazník nad správností postupu, kterým zatím vláda využívá stav nouze. Vláda totiž na svém pondělním jednání zrušila svá dřívější rozhodnutí o zákazu prodeje a zákazu
volného pohybu. Okamžitě ale přijala nová usnesení, která zakazují totéž. Zdálo by se to nelogické, kdyby usnesení nebyla postavená na odlišných zákonech.

Dosud byl zákaz prodeje a zákaz volného pohybu postaven na tzv. krizovém zákoně. Nově už jsou zákazy právně zdůvodněny zákonem o veřejném zdraví. Zavření obchodů nebo nemožnost
volného pohybu po ulicích se tím nijak nezměnila, ale jeden podstatný rozdíl stejně vznikl. Při zákazech podle krizového zákona může postižený jednotlivec nebo firma žádat stát o odškodnění za
vzniklou škodu, zákon o věřejném zdraví podobná ustanovení nemá. Vláda se tímto právním fíglem, navíc provedeným trochu potají, pojistila proti možným žádostem o odškodnění. Ta teď budou
moci mířit jen na období od 17. do 23. března.

První pochyby o právním postupy vlády vznikly už tím, že vláda při vyhlášení stavu nouze dopředu neurčila, která práva tímto mimořádným režimem omezí. Podle některých právníků je proto
správnost vyhlášení stavu nouze minimálně sporná.

17:34

Reflex

V PRAZE ZEMŘEL DALŠÍ ČLOVĚK NAKAŽENÝ KORONAVIREM

V Thomayerově nemocnici v Praze zemřel pacient nakažený koronavirem. Byl hospitalizovaný na oddělení následné péče, měl několik chronických nemocí včetně pokročilého srdeční selhání. ČTK
to řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Dnes jde o třetí hlášené úmrtí související s nemocí COVID-19. Nemocnice na Bulovce ráno informovala o úmrtí třiaosmdesátiletého pacienta z Prahy a středočeské hygienická stanice o dalším
zemřelém pacientovi z Kladenska, který byl v domácím léčení. Oba měli chronické zdravotní potíže.

15:56

Petr Sokol

THAJSKÝ KRÁL SE UKRYL V CIZINĚ

Zatímco politici v postižených státech většinou nevědí, kam dříve skočit, thajský král Rama X. jde na koronavirus úplně jinak.

Pronajal si totiž celý hotel Grand Hotel Sonnebichl v bavorském městě Garmisch-Partenkirchen. Král tráví v Bavorsku obecně hodně času, protože zde vlastní luxusní vilu u Starnberského jezera.
Tu ale teď opustil, poslal domů více než sto členů služebnictva, protože se bál, aby ho nenakazili, a s nebližšími se přesunul do zmíněného hotelu. Místní úřady mu musely dát výjimkou, protože v
Bavorsku stejně jako u nás platí zákaz provozování ubytovacích zařízení. Vydaly ji na základě toho, že se jedná o uzavřenou skupinu, u níž nehrozí žádná fluktuace. Úřady ale nekomentovaly, zda
se v hotelu opravdu nachází i samotný král. V Thajsku zpráva vyvolala kritiku, ale její projevy jsou velmi omezené, protože v zemi je jakákoli kritika krále trestným činem.

Král Ráma X. (před nástupem na trůn známý jako Vatčirálongkón) na rozdíl od svého velmi oblíbeného otce Pchúmipchona už dřívě proslul řadou excentrických rozhodnutí, když například údajně
povýšil svého psa na maršála thajského letectva.

14:45
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Reflex

SENÁT SCHVÁLIL POZASTAVENÍ EET

Podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců dodržovat elektronickou evidenci tržeb. Ani úřady nebudou kontrolovat její dodržování. Vládní návrh dnes schválil
Senát. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Sněmovna ho ve stavu legislativní nouze schválila v úterý.

Schválený zákon znamená, že daňoví poplatníci, jichž se to týká, tedy hlavně podnikatelé, nebudou muset po dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců evidovat své tržby, jak jim ukládá zákon.
Úředníci navíc nebudou tuto povinnost kontrolovat. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Hlasovalo pro něj všech přítomných 47 senátorů.

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni poplatníci spadající pod EET budou mít dostatečnou technickou nebo administrativní
podporu. Stát se snaží, aby lidé, jichž se EET týká, nemuseli chodit na úřady v době nebezpečí

12:15

Reflex

PÁTÁ OBĚŤ V ČESKU

V České republice zemřel pátý pacient s onemocněním COVID-19, jde o osmaosmdesátiletého muže ze Středočeského kraje. Byl v domácím léčení, novým koronavirem se nakazil v rodině a trpěl
chronickým onemocněním, řekla dnes ČTK mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová. Dnes tak úřady ohlásily už dvě oběti koronaviru.

11:46

Petr Sokol

BRITSKÝ NÁSLEDNÍK TRŮNU NAKAŽEN VIREM

Dalším vysokým politikem, který byl pozitivně testován na nákazu coronavirem, se stal dnes britský následník trůnu, princ z Walesu Charles.

Z panovnických rodů je syn britské královny už druhým známým nakaženým, protože coronavirus prodělává také monacký princ Albert. Ten se mimochodem právě s princem Charlesem nedávno
setkal. Albert je navíc dosed jedinou známou hlavou státu, kterou coronavirus postihl.

Podle informací britského dvora byla testována také Charlesova manželka vévodkyně z Cornwallu Camilla, ale její test vyšel negativně.

11:26

Petr Sokol

CORONAVIRUS JE BOŽÍ TREST ZA URÁŽENÍ RUSKA

Podle bývalé špičkové ruské gymnastky a současné poslankyně tamního parlamentu Světlany Chorkinové je současná pandemie Božím trestem za to, co všechno si svět v poslední době dovolil k
Rusku a jeho sportovcům. Je proto zajímavé, že se virus bohužel nezastavil na ruských hranicích. V logice Světlany Chorkinové by ovšem stačilo, kdyby příště sportovní svět zrušil dopingové
kontroly pro ruské sportovce a pandemie by se už neobjevila...

Mimochodem dvojnásobná olympijská vítězka přivítala odklad her v Tokiu nejenom kvůli ochraně zdraví, ale také proto, že příští rok by už vyloučení většiny Rusů z olympiády nemuselo po
procesu u sportovní arbitráže platit.

11:27

Oldřich Tichý

ZABRUŠOVAČ ROZNER BYL TESTOVÁN. NEGATIVNÍ

Tak bychom prý podle Ústaního soudu neměli o Tomio Okamurovi psát jako o Pitomiovi. Škoda, to označení mi přišlo mimořádně trefné. Nicméně když soud rozhodl... A co třeba sdílet parodické
účty ze sociálních sítích, to se ještě pořád smí? Jen se ptám.

9:33

Martin Bartkovský

ITÁLIE NENÍ NEJHORŠÍ

Pokud jde o absolutní čísla, je Itálie momentálně koronavirovým strašákem číslo 1. Když se ale podíváme na přepočtené hodnoty v poměru k počtu obyvatel, špatně jsou na tom i jiné země. Itálie
má po přepočtu na 1 milion obyvatel 1 144 nakažených. Hůře je na tom Švýcarsko (1 154 nakažených), Lucembursko (1 756 nakažených) a Island (1 899). V případě posledních dvou zemí jde o
hypotetický výpočet, protože země nedosahují ani milionu obyvatel, jde o to, udělat si představu promořenosti populace.

9:02

Reflex

DENNÍ POČET NAKAŽENÝCH NEKLESÁ

Česko má k dnešnímu ránu 1497 potvrzených případů nákazy koronavirem. Během úterý přibylo 185 nakažených, což je druhý největší denní nárůst od propuknutí nákazy v Česku. Deset lidí se
vyléčilo, 3 pacienti zemřeli.

8:04

Oldřich Tichý

SVĚDECTVÍ Z PRVNÍ LINIE

Informace, které včera večer (úterý 24. března) zveřejnili zástupci společnosti Zdravotní doprava Štěpánek, nepotřebují komentář. Snad jen, že pokud zdravotní systém pořád ještě nezkolaboval,
není to často díky aktivitám státu, ale státu navzdory.

P.S.: Ano, jde o soukromou firmu, ale ochranné pomůcky si sama koupit nemůže, i kdyby byly k dostání. Stát jejich nákup a distribuci centralizoval a stáhl pod sebe. A stejně tak jsou soukromí
téměř všichni praktičtí lékaři, zubaři, většina ambulantních specialistů...

21:27

Reflex

TŘETÍ MRTVÝ V ČESKU

V Česku zemřel třetí pacient nakažený koronavirem. Jedná se o ženu narozenou v roce 1949, která byla kvůli plicnímu onemocnění od 22. března v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN).
Oznámil to dnes večer na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle ministra měla zemřelá žena kromě nákazy koronavirem i další zdravotní problémy. Vojtěch také oznámil, že
přibyli další dva lidé, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 způsobované koronavirem. Vyléčených je tak už v Česku celkem deset.

"Koronavirus u ní (zemřelé ženy) zjistili ve VFN. Bohužel se nakazila v rodině. Je mi to moc líto. Prosím všechny, aby své prarodiče teď nenavštěvovali, nebo vždy s rouškou," uvedl Vojtěch.
"Máme ale také dobré zprávy. Ústecký a Plzeňský kraj hlásí vyléčené. Jejich počet tak vzrostl na deset," doplnil.

20:06

Petr Sokol
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KAŽDÝ TŘETÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ "POD ZÁMKEM"

Opatření omezující pohyb lidí už mají skutečně celosvětový rozměr. Třetina světové populace už dnes žije v zemích, kde jim vláda nařídila, aby nevycházeli bez pádných důvodů, nebo je o to
alespoň požádala.

Počet lidí "pod zámkem" se dnes téměř zdvojnásobil, když třídenní omezení vycházení vyhlásila Indie. Aktuálně platí, že by ven nemělo chodit na zeměkouli přibližně 2,6 miliardy lidí.

19:57

Oldřich Tichý

VIDÍ GRETA KORONAVIRUS POUHÝM OKEM?

Nejznámější záškolačka na světě Greta Thunbergová na svém instagramovém účtu uvedla, že nejspíš prodělala onemocnění COVID-19. Po návratu ze střední Evropy domů do Švédska se
klimatická alarmistka prý cítila špatně, na test na přítomnost nového typu koronaviru ale neměla nárok. "Cítila jsem se unavená, měla jsem zimnici, bolelo mě v krku a kašlala jsem," uvedla
sedmnáctiletá aktivistka. Deset dní strávila v izolaci a teď už je prý vyléčená.

Závažná zpráva, vyvolávající ovšem hned několik otázek:
1) Vidí Greta korinavirus pouhým okem, stejně jako podle své matky vidí kysličník uhličitý?
2) Měla už někdy dříve nějakou virózu, nebo u ní šlo o první onemocnění s tak závažnými příznaky?
3) Je vyléčení Grety zázrak, úspěch lékařské vědy nebo využila nějaké speciální metody, třeba jako když si Miloš Zeman vyléčil cukrovku pojídáním sladkostí?
4) Nebylo by lepší, aby zůstala v izolaci trvale? Už tak se od ní nakazilo víc lidí, než je zdrávo.

18:11

Oldřich Tichý

KOUDELKA A JEHO ZŘEJMĚ SLUŠNEJ ODDÍL

Některá médie dnes přišla se senzačním odhalením - čínská ambasáda prý začátkem letošního roku ve velkém nakupovala v Česku roušky, respirátory a další ochranné pomůcky a odvážela je do
Číny. Ministry na to údajně upozornila tajná služba BIS. Pokud je to pravda, což mluvčí kontrarozvědky odmítl komentovat, jde o naprostý majstrštyk zpravodajských důstojníků pod vedením
skorogenerála Michala Koudelky. Kdo by to byl řekl, že v době, kdy v Číně vrcholila epidemie, bude tato země shánět zdravotnické prostředky po celém světě. Ale stejně je to skandál. Stejný, jako
když se teď pro změnu celý svět snaží dovézt ochranné pomůcky z Číny, přestože tamní režim porušuje lidská práva.

17:46

Reflex

ČESKO HLÁSÍ 8 VYLÉČENÝCH

Ministerstvo zdravotnictví právě aktualizovalo statistiky o koronaviru v Česku. Nemoc COVID-19 byla k dnešnímu dni diagnostikována u 1 394 lidí (během dneška přibylo zatím 107 nakažených), 8
se vyléčilo a 2 pacienti zemřeli. Odběrová místa provedla cca 20 000 testů a pacientovi v Praze byl podán lék remdesivir.

16:25

Reflex

EVROPA MÁ PŘES 200 000 PŘÍPADŮ KORONAVIRU

Ve Španělsku mají už téměř 40.000 nemocných a na 2700 mrtvých, kritičtější situace je nyní pouze v Itálii, kde je obětí již přes 6000. Například v Německu za 24 hodin stoupl počet nakažených o
rekordních 4764 na celkem 27.436. Ve Švýcarsku už je nakažených téměř 8000, což je podle Univerzity Johnse Hopkinse v přepočtu na obyvatele skoro stejný počet nemocných jako v nejvíce
zasažené Itálii. Ve Francii dnes koronavirové nákaze podlehl známý afrojazzový saxofonista Manu Dibango, s virem SARS-CoV-2 bojuje i 82letý finský exprezident a nositel Nobelovy ceny za mír
Martti Ahtisaari.

14:21

Petr Sokol

VIRUS PŘINESL DIGITÁLNÍ REVOLUCI I DO POLITIKY

Hodně se teď mluví o možném posílení autoritativních tendencí v politice demokratických zemí, když lidé vidí, jak jde vše jako na drátkách, pokud vlády mají mimořádné pravomoci a vlastně teď
moc nepotřebují parlamenty.

Vedle tohoto trendu ovšem napříč státy postiženými coronavirem probíhá ještě jeden zajímavý vývoj. I do politiky díky epidemii zamířila digitální revoluce.

Využívání online nástrojů nabylo teď na významu všude, ale v politické oblasti jde o faktický pád hranice, kterou dosud tvrdě bránily snad všechny demokratické země. Tou hranicí byl princip, že na
jednání parlamentů či zastupitelstev může hlasovat jen ten, kdo je fyzicky přítomný. To nyní padlo.

Přes telekonferenci už jednal brazilský Senát a zítra podle serveru Politico.eu bude Evropský parlament jednat za podmínek, kdy bude možné hlasovat na dálku elektronicky. Přítomnost na jednání
obecních zastupitelstev pouze prostředky „komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnost“ uložilo včera
českým obcím i městům i naše ministerstvo vnitra, která zároveň vyložilo zákon tak, že je prý možné stejným způsobem konat i zasedání městských a obecních rad. Je opět trochu sporné, zda je
toto rozhodnutí vnitra opřeno o správné paragrafy, ale jedno je jisté. Politiku kvůli coronaviru zaplavily telekonference, jednání po Skypu a další digitální prostředky komunikace. V Bavorsku zase
proběhlo dokonce i druhé kolo komunálních voleb jen korespondenčně. To sice nebylo využití digitálního nástroje, ale i to v sobě obsahovalo změnu dosavadního vnímání způsobu hlasování.

Bude každopádně zajímavé sledovat, zda se po odeznění epidemie opět demokratický svět vrátí k povinné fyzické přítomnosti na jednáních, nebo zůstane v platnosti „digitální revoluce“, při níž se
dá hlasovat či diskutovat i na jednáních bez fyzické přítomnosti.

13:50

Reflex

OLYMPIÁDA V TOKIU ZRUŠENA

Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční.

"Navrhnul jsem odložit hry zhruba o rok a prezident Mezinárodního olympijského výboru Bach s tím jednoznačně souhlasil," řekl novinářům japonský premiér Abe. Přeložením her se dnes bude
ještě zabývat výkonná rada MOV během narychlo svolaného konferenčního hovoru.

Olympijské hry v Tokiu se měly konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se nekonaly ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené
války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

13:20

Martin Bartkovský

KDO TO PLATÍ

Na tiskové konferenci k použití léku remdesivir u pacienta ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze padl zajímavý dotaz. Kdo platí americký lék? Zatím nikdo a ani to není potřeba. USA nám jej
zaslaly zdarma. Pro další lék už bude potřeba získat peníze ze zdravotních pojišťoven.

12:22
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Oldřich Tichý

PRYMULA DOSTANE VYZNAMENÁNÍ, VOJTĚCH KOPAČKY

Zástupci sázkových kanceláří to vidí jasně - šéf krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula letos podle nich dostane státní vyznamenání a ministr Adam Vojtěch dostane
kopačky z vlády. Na to, že Vojtěch ve funkci do konce letošního roku nevydrží, vypsali bookmakeři kurz 1,5:1. "Zdá se, že mu veřejnost není příliš nakloněna, což může premiér Andrej Babiš využít
a Vojtěcha obětovat," uvedla mluvčí sázkové kanceláře Chance Markéta Světlíková. Prymula naopak podle bookmakerů do konce příštího roku ministerský post převezme (kurz 1,8:1) a předtím už
letos dostane státní vyznamenání (kurz 1,65:1).

Ohledně Prymuly nechceme premiérovi ani prezidentovi radit. Ale co se týče Vojtěcha, měli by si možná přečíst text o tom, jak ještě v únoru ministr zdravotnictví hrozící pandemii zlehčoval,
vysmíval se nošení roušek a větší hrozbou podle něj byla chřipka. Pak by si měli popovídat s pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým, zástupci Lékařského odborového klubu a Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče. Ti všichni už volají po Vojtěchově hlavě kvůli fatálnímu selhání v zásobování zdravotníků ochrannými prostředky. No a pak by měli urychleně poslat Vojtěcha
do... SuperStar.

10:55

Reflex

REMDESIVIR JE V PRAZE

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze už má k dispozici lék remdesivir a začíná jej podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. Na twitteru to dnes uvedl ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (za ANO). Jde o muže, jenž je na speciálním přístroji, který okysličuje krev.

Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead. Společnost ale zároveň v neděli oznámila, že přestává "kvůli přílišné poptávce v posledních dnech" udělovat
povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

10:40

Reflex

DRUHÁ OBĚŤ KORONAVIRU V ČESKU

V Česku zemřel druhý pacient nakažený novým typem koronaviru. Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizován v Havířově, měl pokročilou rakovinu, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). První oběť epidemie Česko oznámilo v neděli, byl to pětadevadesátiletý muž z Prahy.

"Zpráva přišla z nemocnice v Havířově. Pacient ročník 1975 prohrál boj s rozsáhlým selháním orgánů kvůli pokročilému nádorovému onemocnění. Koronavirus jeho stav zhoršil," napsal ministr.
Vyjádřil soustrast jeho blízkým.

8:49

Oldřich Tichý

POTLESK PRO PROFESORA DUŠKA

Do konce dubna by podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky mělo v Česku prodělat nákazu koronavirem 15 tisíc lidí, do konce března 3 tisíce. Na ranní tiskové konferenci
ministerstva zdravotnictví to sdělil ředitel ústavu Ladislav Dušek. I když tento nárůst může pro laika vypadat poměrně vysoký, podle Duška jde naopak o důvod k mírnému optimismu. A co je
důležité - lůžková péče by tento počet měla zvládnout. Dušek mluvil na tiskové konferenci snad půl hodiny, představil kvanta grafů, čísel, informačních propojení a systémů. Jeho prezentace byla
ale i přes to všechno mimořádně zajímavá, srozumitelná, věcná a pozitivní. Po chaosu, který minulé dva týdny předváděla vláda, ministerstvo zdravotnictví nevyjímaje, a po mimořádně děsivých
víkendových slovech o až dvou letech uzavřených hranic z úst šéfa krizového štábu Romana Prymuly, byl ranní Duškův proslov vítanou kapkou profesionality a naděje v moři dosavadního zmaru.

8:30

Reflex

SENIORY SE DAŘÍ CHRÁNIT

ČR mělo k půlnoci 1287 potvrzených případů nákazy koronavirem, řekl Vojtěch. Během pondělka tak přibylo 126 případů. Testováno bylo asi 19.600 lidí. Denní přírůstky nakažených COVID-19
podle ředitele ÚZIS Duška klesají a zřejmě budou stagnovat. Je to podle něj důvod k mírnému optimismu. Podíl seniorů mezi nakaženými COVID-19 je podle ředitele ÚZIS Duška v Česku asi 17
procent, daří se je zřejmě chránit. Španělsko má asi 50 procent.

8:25

Reflex

EXTERNISTKA DEBORA ŠEPETKOVÁ KOMENTUJE Z BRITÁNIE

Britská vláda ode dneška zavádí zákaz vycházení. Opatření tak přichází týdny po jeho přijetí v ostatních evropských zemích. Britští občané teď budou moct pouze na nezbytné nákupy a do práce.
Na procházku nebo si zaběhat budou moct maximálně jednou denně. Premiér Boris Johnson na své tiskové konferenci také oznámil uzavření všech zbytných obchodů a zákaz sdružování více než
dvou osob. Větší skupiny bude prý rozhánět policie pod hrozbou pokuty. O uzavírání hranic zatím slovo nepadlo. Tato preventivní opatření jsou velkým obratem oproti Johnsonovým projevům z
předminulého týdne, kdy premiér neochvějně prosazoval postup „hromadné imunity“ a uzavírání škol, restaurací a obchodů označoval za nepotřebné. V Británii mezitím na koronavir zemřelo už
více než 330 lidí. Boris Johnson přesto nepřestává apelovat na ochranu britského zdravotnického systému než na ochranu obyvatel samotných.

8:10

Adéla Knapová

RUSKÁ CESTA

Zatímco většina světa a státníků koncentruje svou pozornost na koronavirus, mimo jiné i proto, že teprve nyní začne výrazně přibývat nakažených, ruský prezident Vladimír Putin vyrazil na Krym
oslavit ve velkém šest let od anexe této části (bývalé) Ukrajiny. Nenosí roušku, objímá se s desítkami lidí, mává na davy. Nehodlá ani zrušit květnovou monumentální vojenskou přehlídku k 75.
letému výročí ukončení světové války. Podle Putinova tiskového mluvčího není důvod, aby prezident měnil svůj program. Cítí se prý zdravý a nemá žádné symptomy; jeho silné a otužilé tělo má
výbornou imunitu.

0:17

Oliver Adámek

PRŮLOM V TESTOVÁNÍ?

Izraelští vědci přišli s postupem, který může zásadně zvýšit efektivitu testování na koronavirus. Navrhují vzorky nabírat od větších skupin lidí (desítky naráz), jejich vzorky pak smíchat a otestovat v
jednom. Namísto určování pozitivity/negativity jeden po druhém se takhle dá třeba u celé skupiny koronavirus rychleji vyvrátit, v případě pozitivity by se pak testoval ještě každý z členů skupiny.
Článek o tomto záměru vyšel v izraelských médiích před necelým týdnem.

22:31

Reflex

Britský premiér Boris Johnson dnes v projevu k občanům Spojeného království řekl, že koronavirová pandemie představuje největší ohrožení, jakému Británie čelí za uplynulé desítky let. Vzkázal
lidem, aby zůstávali doma, a oznámil, že bude uzavřena většina obchodů kromě těch, které prodávají potraviny. Na veřejnosti bude povoleno se pohybovat maximálně po dvou s výjimkou lidí, kteří
spolu sdílí domácnost.

22:08
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Bohumil Pečinka

Špičkoví čeští politici si pletou žánry. Zatímco Miloš Zeman minulý týden neměl prezidentský projev, ale něco ve smyslu, co mě napadá, když mě na pět minut vypustí z izolace, naopak Andrej
Babiš v pondělí večer přednesl prezidentský projev. Vice si přečtěte v komentáři Bohumila Pečinky >>>

20:45

Oldřich Tichý

ZBYTEČNÝ PROJEV LHÁŘE

Nevěřím ani slovo člověku, který opakovaně křivě přísahal na zdraví svých nemocných dětí. I kdyby říkal cokoliv. Víc pro mne nemá smysl televizní projev premiéra Babiše rozebírat.

18:46

Petr Sokol

ITÁLIE: NEJDE O JIŽANSKÝ STYL

Už tu byla zmíněna teorie o tom, že koronavirus nejhůře řádí v jižních státech Evropy, protože tam podle u nás častého názoru není vše, diplomaticky řečeno, dobře zorganizováno, ať už jde o
zdravotnictví nebo celý stát. Zjednodušeně má jít o tamní jižanský styl života. Tuhle teorii ostatně potvrzují i výroky českého premiéra, že to „Italové nezvládli.“

Podle v Římě žijící Češky Tatiany Wartuschové to tak, ale v realitě není. „Odporuje tomu už jen fakt, že nejvíce nemocných i mrtvých je od počátku do současnosti v regionu Lombardie, který je
nejbohatší a má i nejlepší zdravotnictví v celé zemi. Itálie spíše platí vysokou cenu proto, že byla první postiženou zemí v Evropě a je tu v průměru starší obyvatelstvo než jinde. Roli hraje i vysoká
hustota obyvatelstva, což potvrzuje i mnohem nižší počet nakažených například v hornatém regionu Abruzzo a naopak vysoký v hustě zalidněné Lombardii.“

Zajímavé je, že i při velké katastrofě v Itálii roste popularita tamní vlády i premiéra Conteho. „Italové teď nehledají viníky celé situace a už rozhodně neviní vládu. Atmosféra je tu teď spíše
vyhrocená proti lidem, kteří nerespektují ochranná opatření. Vláda má naopak nejvyšší podporu za posledních deset let. Italové věří, že jejich vláda situaci zvládá lépe než v jiných zemích EU a že
je nyní hlavně třeba zůstat jednotnými, když se na ně navíc EU vykašlala. Právě v EU tady nyní důvěra zásadně poklesla,“ řekla Reflexu z Říma Tatiana Wartuschová.

18:02

Petr Sokol

TISKOVKA BEZ PREMIÉRA

Na dnešní velké tiskové konferenci vlády po jejím jednání bylo zveřejněno řada nových rozhodnutí vládního kabinetu. Chybí na ní ovšem předseda vlády. To se za virové krize ještě nestalo. Možná
se Andrej Babiš připravuje na večerní televizní projev k národu, který začne dnes ve 20:05.

17:45

Oldřich Tichý

RYCHLOTESTY NEFUNGUJÍ ŠPATNĚ, JEN JINAK

Rychlotesty k odhalení koronavirové nákazy jsou podle lékařů krajně nespolehlivé. Krajská hygienička Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová po dnešním zasedání tamního krizového štábu
uvedla, že chybovost je okolo 80 procent. Měl bych ale návrh na zlepšovák. Pokud by lékaři odteď začali u pacientů předpokládat vždy opačný výsledek, než jaký jim rychlotest ukázal, měli by mít
rázem úspěšnost výrazně vyšší. Nová doba si prostě žádá nové postupy.

17:32

Reflex

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila dnes vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům
po zasedání kabinetu řekl, že do stejného data dnes ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Vláda také prodloužila do středy 1. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní
techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

16:54

Reflex

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na důchodové pojištění, a to na půl roku. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podrobnosti představí na tiskové
konferenci. Vládní návrh zákona dostane Sněmovna.

14:25

Petr Sokol

VIRUS PO ÚČTENKOVCE DOSTAL I EET

Coronavirus kosí jeden vládní nápad za druhým. Vláda právě jednomyslně schválila pozastavení eletronické evidence tržeb (EET) na dobu nouzového stavu a tří následujících měsíců. Virus už
zlikvidoval Účtenkovku. Čeká stejný osud i EET, která byla dosud podle vlády naprosto nepostradatelná?

14:20

Oldřich Tichý

AŽ OTEVŘOU HOSPODY…

Napsal mi čtenář. Lidi už prý mají plné zuby špatných zpráv, chtějí číst něco optimistického a s výhledem do budoucna. OK, tak třeba… Umíte si představit, jak to bude vypadat v hospodách první
den, až se do nich zase bude smět? Podle mne to bude muset vláda nějak úředně regulovat – povolit otvíračku nejdřív třeba jen od 12 do 14 hodin, pak dva tři dny na odpoledne a teprve pak na
full time. Jako když učíte dítě chodit do školky. Kdyby to pustili rovnou komplet, mohlo by to být nebezpečnější než celý koronavirus.

13:10

Oldřich Tichý

PŘES NOC Z PADOUCHA HRDINOU

Není to tak dlouho, co byly plastové sáčky vydávány téměř za světového nepřítele číslo jedna (hned po Putinovi a Donaldu Trumpovi). Zejména ta část veřejnosti, která sama sebe považuje za
moudřejší a pokrokovější, byla klidně ochotna vinit igelitové pytlíky prakticky z čehokoliv – od kácení deštných pralesů až po hladomor v Africe. Samozřejmě spolu s brčky, na ta nesmíme
zapomenout. V Německu už loni ministerstvo životního prostředí chystalo zákon, který by zcela zakázal používání plastových sáčků a tašek. V honbě za hlasy ekologicky militantních voličů se
politici trumfovali, kdo bude vůči igeliťákům nesmlouvavější. A najednou… Z hygienických důvodů se ze dne na den začíná balit do plastu skoro všechno a vlády k tomu v rámci boje proti pandemii
přímo vyzývají. Priority se rychle změnily. Stačilo jen, aby někdo v Číně snědl špatně uvařeného netopýra a z igelitového padoucha je rázem hrdina.

12:52

Petr Sokol

V KOSOVU PADÁ VLÁDA, V MAKEDONII ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

V relativně mladých balkánských státech jsou v době šíření viru i další problémy.
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V Kosovu se bortí tamní, teprve měsíc stará vláda. Dvě hlavní koaliční strany se neshodly v názoru na adekvátní reakci. Ministr vnitra z menší vládní strany LDK navrhl vyhlásit mimořádný stav,
premiér Kurti ho za to odvolal a premiérovi spolustraníci začali mluvit o pokusu o státní převrat a zkorumpovanosti menšího koaličního partnera. Teď strana LDK vyvolala hlasování o nedůvěře
vládě, i když tvrdí, že následně bude do konce krize podporovat Kurtiho vládu, úřadující bez podpory parlamentu.

V sousední Makedonii už dočasná úřednická vláda zavedla noční zákaz vycházení od 20 do 6 hodin. Byly zde také dohodou stran odloženy dubnové parlamentní volby, čímž se ale země dostala
do ústavního vakua, kdy parlament už je rozpuštěn a nemůže se sejít, aby oficiálně schválil odklad voleb. Politici a ústavní právníci teď proto hledají nějaké neortodoxní řešení a strany se zatím v
přerušené volební kampani trumfují v návrzích jak zpřísnit omezující opatření. Konzervativní VMRO-DPMNE třeba navrhuje, aby zákaz vycházení platil už od 18 hodin.

12:48

Petr Sokol

VIRUS PŘIŠEL NA BALKÁN A OŽIVIL STARÁ STRAŠIDLA

Počty nakažených teď začaly raketově růst také v balkánských zemích. Na mnoha místech to ovšem oživilo staré spory a problémy. A nejde jen o to, že Chorvatsko zasáhlo uprostřed epidemie
včerejší zemětřesení v Záhřebu a okolí.

V Bosně a Hercegovině opatření proti viru opět rozevírají nůžky mezi třemi tamními národy, citlivé od občanské války v zemi. Člen bosensko-hercegovské kolektivní vlády Milorad Dodik, který je
zvolený za Srby, například navrhl vytvořit mezi dílčí Republikou srbskou a zbytkem Bosny a Hercegoviny policejní hlídky, které zabrání pohybu obyvatel. Zbytek země v tom ale vidí projev srbského
separatismu a reaguje dost nevraživě. Dodik navíc už jednal s prezidentem sousedního Srbska Vučićem, aby Srbsko poskytlo část pomoci jím získané od Čínské lidové republiky také Srbům v
Bosně a Hercegovině.

"Hraniční" kontroly chtěl ve svém regionu zavézt i šéf vlády Kantonu 10, který obývají hlavně hercegovští Chorvaté. Opatření zrušil až, když ho federální vláda začala řešit s prokuraturou.

11:26

Oldřich Tichý

VÝZVA: HLEDÁ SE MINISTR, KTERÝ POCHVÁLÍ

Od soboty jste si na tomto webu mohli přečíst postupně rozhovory se třemi bývalými ministry zdravotnictví z různých politických stran, kteří hodnotili postup nynějšího ministra Adama Vojtěcha i
celé vlády při řešení koronavirové krize. Všichni tři byli v mnohém velice kritičtí, nechyběly výrazy jako „fatální selhání“ či „totální chaos“.

Exministr Svatopluk Němeček (ČSSD) hovořil například o nezvládnuté logistice ze strany ministerstva zdravotnictví při zásobování zdravotníků ochrannými prostředky a o tom, že není
dostatečně dostupné rychlé testování pacientů.

Bývalá ministryně Zuzana Roithová (KDU-ČSL)  si kromě mnoha dalších konkrétních věcí stěžovala na chaotickou komunikaci, kdy premiér Babiš a ministr Vojtěch dávali rozdílné informace a
upozornila i na vyhlašování nedomyšlených, neprojednaných a sporných opatřeních.

Exministryně Daniela Filipiová (ODS)  pak mluvila dokonce o tom, že nechat zdravotníky bez ochranných pomůcek je téměř na válečný soud.

Nechceme být nespravedliví, zaujatí a neobjektivní. Proto tímto vyhlašujeme výzvu: Najde se nějaký exministr zdravotnictví, který by kroky vlády při zásobování zdravotníků (i
veřejnosti) ochrannými prostředky nepovažoval za propadák a označil je naopak za profesionální a zvládnuté? Pokud ano, budeme rádi, když se přihlásí a napíše nám k tématu
fundovaný názor.

10:37

Oldřich Tichý

PLAGA SI ZAHRÁVÁ

Nejsem si jistý, jestli si je ministr školství Plaga vědom vynalézavosti a schopností středoškolských studentů, kteří mají letos maturovat. Na tiskové konferenci dnes oznámil, že pokud se střední
školy neotevřou do 1. června, budou maturitní vysvědčení vystavena na základě posledních tří vysvědčení. Mám dceru v oktávě na gymnáziu. Na vysvědčení má stabilně nejhůře tři čtyři dvojky. Z
maturity má přesto vítr, asi jako každý. Její reakce na Plagovo prohlášení byla naprosto okamžitá: „Takže teď vymyslet, jak udržet epidemii do června.“ Samozřejmě to řekla se smíchem a jako
vtip, ve skutečnosti patří v dodržování protiepidemiologických opatření k nejzodpovědnějším lidem v mém okolí. Bojí se, aby se nenakazili babi a děda, se kterými žije v jednom domě a kteří se o ni
od dětství starají. Ale když si vzpomenu na svá středoškolská léta... Nemůžu se zbavit dojmu, že si Plaga zahrává.

9:17

Reflex

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů a první pacient s nemocí COVID-19 zemřel. Stalo se tak tři týdny od oznámení
prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, testováno bylo celkem 17.377 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví.

9:06

Reflex

Koronavirus ukáže, kdo se chová jako svině. Mluví se o přežití silnějších, je to šílené, říká v Prostoru X Jaroslav Lorman ze Života 90. Na celý rozhovor se podívejte zde >>>

8:33

Reflex

PADNE ZA OBĚŤ KORONAVIRU I OLYMPIÁDA?

Japonský premiér Šinzó Abe dnes poprvé prohlásil, že odložení letní olympiády v Tokiu může být variantou, jestliže nebude možné uspořádat hry v "úplné formě". I Mezinárodní olympijský výbor
(MOV) o víkendu přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.

21:48

Reflex

PŘIPRAVENOST ROZHODUJE

Proč jsou striktní opatření naše jediná šance? A jak je možné, že se koronavirus v Evropě tak rozšířil? O tom, jak evropské země zaspaly a co je podstatné udělat teď si přečtěte v komentáři >>>

21:39

Petr Sokol

ŠVÝCARSKO: ROUŠKY JEN PRO NEMOCNÉ A ZDRAVOTNÍKY

V České republice je teď hodně častým názorem, že coronavirus má nejhorší dopady v jihoevropských zemích jako je Itálie nebo Španělsko, které mají mít slabší zdravotnictví než země na severu
kontinentu a také hůře zorganizované státní zřízení.

Do této teorie ovšem nezapadá situace v jedné z nejlépe fungujících zemi v Evropě – ve Švýcarsku. To v množství nemocných na počet obyvatel předběhlo Španělsko a z větších zemí je před ním
v tomto ohledu pouze Itálie. V zemi helvétského kříže navíc k dnešku už zemřelo na coronavirus několik desítek lidí. To neodpovídá představě, že nejvyspělejší země zvládají epidemii výrazně
lépe.

Podle Češky žijící ve Švýcarsku Jany Jarolímkové zde sehrálo roli to, že vláda musela lidem více a déle vysvětlovat, že bude potřeba zavést omezující opatření. Švýcarské obyvatelstvo navíc podle
jejího názoru na začátku podcenilo vážnost situace a roli při šíření nemoci sehrálo i to, že se do země a ze země hodně cestuje. Na pozdější zavedení omezujících opatření měla vliv ale také jedna
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ze švýcarských tradic. „Švýcarsko si zakládá na své přímé demokracii, jako jedné z nejvyšších hodnot. Prosadit omezení je zde složitější. Vláda musí občanům předložit víc pádných argumentů,
než to udělaly vlády směrem na východ. Na počátku zde hrál roli také švýcarský federalismus, kdy byly rozdíly v přístupu mezi jednotlivými kantony. To se však s vážností situace poněkud
vytěsnilo,“ řekla Reflexu Jana Jarolímková a upozornila na jeden výrazný rozdíl oproti aktuální situaci u nás: „Nenosíme tu roušky. Argumentováno je tím, že nechrání dostatečně. Nosit je mají
pouze nemocní a zdravotnický personál. Velká důležitost je naopak kladena na odstupy mezi lidmi. Například na poště nebo před obchodem jsou nalepené křížky na podlaze, kde se může stát.
Doporučují se, pokud možno, žádné kontakty s lidmi na ulici. Dříve se tu lidé zdravili, teď se to omezilo jen na kývnutí hlavou".

21:11

Oliver Adámek

DVA A DOST

Německo podstatně přitvrzuje v opatřeních proti šíření koronaviru, doteď přitom patřilo mezi země s volnějším přístupem. Kancléřka Merkelová oznámila zákaz shromažďování v počtu více než
dvou osob. Výjimku tvoří setkání spojená s prací nebo s lidmi, se kterými sdílíte domácnost. V Německu je aktuálně přes 22 tisíc případů nákazy koronavirem.

20:33

Reflex

MERKELOVÁ V KARANTÉNĚ

Německá kancléřka Angela Merkelová se setkala s lékařem nakaženým koronavirem. Ještě dnes na tiskové konferenci oznamovala nová opatření v souvislosti s epidemií, následně se ale
dozvěděla o pozitivním testu lékaře a ihned se rozhodla jít do domácí karantény.

20:25

Reflex

PRVNÍ OBĚŤ KORONAVIRU

Nedělní večer bohužel přináší smutnou zprávu, koronavirus má v České republice první oběť. Je jí pětadevadesátiletý muž, který byl ošetřován v nemocnici Na Bulovce. Upřímnou soustrast rodině
a blízkým.

18:27

Adéla Knapová

ZMATENÍ ČÍSEL

Experti jsou zmatení z čím dál víc rozdílných čísel mortality na koronavirus. Dle údajů z Johns Hopkins University je v rámci Evropy zarážející hlavně rozdíl mezi Itálií a Německem. Zatímco
Německo, kde jsou už nakažených desetitisíce a koronavirus tam udeřil rychle, vykazuje mortalitu 0,3 procenta, Itálie dosáhla devíti procent. Obě země přitom mají nejvyšší procento obyvatel nad
pětašedesát let, tedy v nejohroženější skupině. Navíc v indexu zdravého životního stylu agentury Bloomberg byla Itálie dlouhodobě před Německem.

14:09

Oliver Adámek

ŠKOLY NEJDŘÍV NA KONCI KVĚTNA

S otevřením škol můžeme podle ministra Vojtěcha počítat nejdřív na konci května. Maturity ale možná proběhnou už dřív po menších skupinách - otázka ale je, jak se na to budou tvářit školy, když
s přípravou na maturity musely skončit o dva měsíce dřív. Na druhou stranu mají ale letošní maturanti prodloužený svaťák.

Prý je taky ve hře prodloužení školního roku do července, Univerzita Karlova už oznámila protažení semestru a zkouškového období nejspíš na celý červenec.

14:00

Oldřich Tichý

BABIŠE ODVOLAT, NÁSTUPCE VYBRAT LOSEM

Návrh na odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli totálnímu selhání při řešení koronavirové krize už postupně vznesli pardubický hejtman Martin Půta, Lékařský odborový klub i
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Vyčítají mu, že vláda včas nezajistila dodávky ochranných pomůcek do Česka. Vojtěch zatím odolává, přičemž střídavě argumentuje tím, že situace je
přece docela dobrá, nebo tím, že situace je docela špatná, ale mohou za ni přece nemocnice, protože se o sebe samy nepostaraly. Na to, že ve funkci ministra zdravotnictví vydrží do švestek, by
asi vsadil málokdo. Nově se však začíná objevovat i volání po odstoupení premiéra Babiše. A na sociálních sítích už probleskl i nápad, kdo by ho měl nahradit: Nový premiér by měl být vybrán
losem mezi vietnamskými obchodníky. Ti teď nemají co dělat, jsou mnohem schopnější, žijí si za svoje, zabezpečili mnohem víc roušek než Babiš a hlavně je jim mnohem líp rozumět. Stojí za to
se nad tím zamyslet.

13:09

Reflex

OD ZÍTŘKA NOVÝ KANÁL ČT

Česká televize zítra spustí nový „uklidňující“ kanál ČT 3. Co všechno od něj můžeme čekat? Přečtěte si článek o chystaném programu >>>

11:05

Petr Sokol

AUSTRÁLIE MÁ KVŮLI VIRU POPRVÉ "NÁRODNÍ KABINET"

Australský konzervtaivní premiér Scott Morrison vytvořil kvůli šíření epidemie v "zemi protinožců" poprvé v dějinách tzv. národní kabinet, který bude složen z něho jako šéfa federální vlády a dále z
premiérů všech jednotlivých australských federálních států a teritorií. Nový kabinet bude koordinovat všechny vlády australských států v boji proti šíření coronaviru. Konzervativec Morrison k
tomuto kroku přistoupil, přestože většina státních ministrů (pět z devíti) jsou členové opoziční Labouristické strany. Naposledy měla Austrálie "vládu národní jednoty", která byla složená z obou
hlavních politických sil, za druhé světové války.

Tento australský postup je tolik odlišný od těch evropských zemí, kde některé vlády využily celou krizi ke své PR-kampani a přihřívání si úzce stranické polívčičky.

11:10

Martin Bartkovský

SKONČÍ KARANTÉNA V PŮLCE DUBNA?

Přísná karanténní opatření chce náměstek Prymula začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, řekl v TV Prima. Velikonoce budou ještě v přísném režimu, na hranicích budou zřejmě opatření trvat
ještě déle.

10:18

Oldřich Tichý

ZKUŠENÝ LÉKAŘ A MANAŽER VERSUS MINISTR ZE SUPERSTAR

Je to divná doba. Na ministerstvu zdravotnictví sedí v ministerské pracovně účastník reality show Česko hledá SuperStar Adam Vojtěch, kterému je 33 let. Má vystudovaná práva, nikdy nic neřídil.
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Než byl ministrem, dělal podržtašku Andreji Babišovi. Mimo jiné pro něj sháněl kompromateriály, při čemž úzce spolupracoval s později stíhaným podnikatelem Tomášem Horáčkem. Přes
Horáčka zjišťoval Vojtěch třeba to, kolik bere manželka tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, která je špičková lékařka na popáleninové klinice. Když pak Vojtěch usednul do
ministerského křesla, obratem odvolal Němečka z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě, kam se exministr mezitím vrátil. Němeček je lékař, fakultní nemocnici řídil déle než 10 let. Když
teď hodnotí opatření, které dělá vláda proti koronaviru, nepůsobí zaujatě a poctivě vyjmenovává klady i zápory. Aktuální rozhovor se Svatoplukem Němečkem určitě stojí za přečtení.

23:59

Oldřich Tichý

TAKÉ ZDRAVOTNICKÉ ODBORY CHTĚJÍ HLAVU MINISTRA VOJTĚCHA

Poté, co kvůli fatálnímu selhání při zajištění a distribuci ochranných pomůcek vyzval dnes dopoledne k výměně ministra zdravotnictví hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, přidali se k
němu večer se stejným požadavkem i odboráři. Ministra Vojtěcha vyzvali k rezignaci zástupci Lékařského odborového klubu a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. "Prokazujete, že
nejste ani odborníkem ve zdravotnictví, ani zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření. V souvislosti s konstruktnivním řešením problému COVID-19 jste fatálně
selhal a vyzýváme Vás, abyste odstoupil ze své funkce," napsali odboráři. Dodali, že Vojtěch nezajistil včasnou ochranu zdravotníků, zejména rouškami a respirátory, a tím pádem druhotně ani
ochranu veřejnosti. Jeho mediální vystoupení ohledně zajištění osobních ochranných pomůcek zdravotníkům jsou podle odborářů lživá a zavádějící. Už dříve se ukázalo, že Vojtěch blížící se
epidemii totálně podcenil a riziko veřejně zlehčoval. Kdo další se přidá k požadavku na jeho výměnu?

23:43

Reflex

100 TUN VYBAVENÍ PŘISTÁLO

V Pardubicích přistálo letadlo An-124 Ruslan se 100 tunami zdravotnických pomůcek. S ním dorazilo 5 milionů roušek, 2 miliony respirátorů, 120 tisíc ochranných obleků, 80 tisíc ochranných brýlí
a desetitisíce testovacích sad na koronavirus.

22:46

Reflex

PŘIJDOU ŠKRTY A SCHODEK 200 MILIARD

Ministryně financí Alena Schillerová na pondělním jednání vlády navrhne v novele zákona o státní rozpočtu zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Ministryně to dnes řekla v České
televizi.

"Mám připravený návrh s deficitem 200 miliard korun a počítám s posílením nemocenského pojištění. Nevíme, kolik budou náklady krize, tak bych posílila kapitolu rozpočtové rezervy a vláda by
hlasovala o každém mimořádném výdaji," uvedla. Škrty se dotknou nákupů Ministerstva obrany a slev na jízdném, připravuje se mimo jiné odklad plateb daně z nabytí nemovitosti až do léta.

(ČTK)

21:10

Reflex

EXMINISTR NĚMEČEK: ČEKÁME NA ZÁZRAK

Může dojít k tomu, že někteří zdravotníci budou řešit dilema: zda mají ošetřovat pacienty a vystavit sami sebe riziku nákazy, říká exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. V čem podle něj
udělala vláda největší chybu a co naopak musí udělat teď? Přečtěte si exkluzivní rozhovor >>>

19:33

Petr Sokol

OSM LET ZA FÁMU!

Tady jsem chtěl původně napsat poznámku o tom, že premiér Babiš právě v televizi říkal, že ženě, šířící na sociálních sítích nahrávku, v níž tvrdí, že bude vyhlášen zákaz vycházení, hrozí po
dopadení policií až osm let vězení za šíření poplašné zprávy. Ale nenapíšu, protože mám ženu a děti a nechci být také vyšetřován...

A teď vážně: šířit fámy za současné situace je opravdová a zlomyslná blbost. Na druhou stranu doufám, že až dotyčnou případně policie dopadne a bude postavena před soud, skončí celý případ
u Ústavního soudu, protože vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu neomezila svobodu projevu, i když by zřejmě podle platných zákonů mohla. Ke svobodě projevu patří i svoboda šířit
blbosti. Sám jsem zažil, jak se na počátku týdne jeden den v našem kraji všude šířila fáma, že bude uzavřena Olomouc. U nás v kraji by tedy na osm let muselo jít bručet oparvdu hodně lidí.

Snad to tedy dnes bylo celé s osmi lety v base jen strašení a pro dotyčnou šiřitelku bude nakonec hlavní trest to, až se odhalí, kdo to byl a kdo udělal takovouto škodlivou pitomost.

18:56

Petr Sokol

TĚŽCE ZKOUŠENÉ SAN MARINO

Nejhorší množství nakažených na počet obyvatel dnes eviduje malá země San Marino na Apeninském poloostrově. Ta je zcela obklopené Itálií a většinu jejích hranic sdílí s regionem Emilia
Romagna, který je druhou nejvíce postiženou oblastí celé Itálie.

V San Marinu se už nakazilo 151 lidí, z nichž už bohužel 20 zemřelo. V zemi tedy už onemocněl každý 219. obyvatel. V sousední Itálii byl nakažen každý 1276. obyvatel. Také podíl zemřelých na
počet obyvatel je bohužel v San Marinu více než čtyřikrát vyšší než v těžce zkoušené Itálii...

18:13

Reflex

DALŠÍ VYLÉČENÍ

Během soboty potvrdily testy vyléčení dalších dvou pacientů s koronavirem. Česko tak zůstává zemí s nejvyšším počtem nakažených bez jediného úmrtí a zároveň přibývají vyléčení - nemoc už
překonalo šest lidí. Počet nakažených se blíží tisícovce.

17:26

Petr Sokol

HEJTMAN NETOLICKÝ ZACHRAŇUJE MINISTRA VOJTĚCHA

Zdálo by se, že je to naopak. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dnes vyzval premiéra Andreje Babiše, aby odvolal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, protože ministerstvo
zdravotnictví podle něj nezvládá distribuci ochranných pomůcek krajům. Hejtman by na jeho místě raději viděl dosavadního náměstka Romana Prymulu.

V reálu mu ale spíš pomohl, protože výzva jde od člena menší koaliční strany (ČSSD), kterou z politické logiky premiér z ANO u ministra z ANO určitě nevyslyší. A i jestli to třeba někdy Andrej
Babiš udělat chtěl (Vojtěch například včera chyběl při vítání zásilky roušek z Čínské lidové republiky), tak teď k výměně ministra zdravotnitví určitě nesáhne.

15:21

Reflex

KDO DOSTANE ROUŠKY?
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Náměstek ministra zdravotnictví Prymula dnes ve videu odpovídá na otázky kolem zdravotnických prostředků. Časem je chce distribuovat do všech domácností.

Otázka dne pro Romana Prymulu. Mají dorazit miliony roušek a respirátorů. Komu je stát chce rozdat? Zbyde i na obyčejné lidi? A kde a za kolik si je budou moci pořídit?
pic.twitter.com/TeznqACrIe

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) 21. března 2020

15:03

Oldřich Tichý

POSLANEC KSČM ZDENĚK ONDRÁČEK JE BLB

Komunistická policejní mlátička z roku 1989 na svém facebookovém profilu potvrdila, co už jsme věděli. Další komentář příspěvek poslance přezdívaného Obušek nepotřebuje.

14:20

Martin Bartkovský

ČESKO NA PRVNÍ MÍSTĚ

Z celosvětových statistik o koronaviru vyplývá jedna pozoruhodná věc. Česko je aktuálně zemí s nejvyšším počzem zjištěných případů nákazy koronavirem, z nichž ještě nikdo nezemřel. Snad
nám tento primát vydrží co nejdéle...

Dalšími v pořadí jsou Finsko, Katar, Chile, Island, Saudská Arábie, Rumunsko, Estonsko a JAR.

14:06

Petr Sokol

VLÁDNÍ PŘEPŘAHÁNÍ ZA ČASŮ EPIDEMIE, ALE SE STYLEM

Slovensko má novou vládu. Uprostřed epidemie jmenovala před chvilkou prezidentka Zuzana Čaputová nového premiéra Igora Matoviča a jeho ministry.

Ani prezidentka ani premiér neměli roušku ve státních barvách (prezidentka ji měla naopak stylově sladěnou s barvou šatů) a nový premiér na konci svého projevu po jmenování do funkce vyzval
všechny přítomné, aby zatleskali těm, kteří přes všechny překážky a nedostatky teď riskují život při pomoci jiným. Takto vypadá státnický projev...

13:26

Oliver Adámek

O ZABAVENÝCH ROUŠKÁCH SE PÍŠE I V MAĎARSKU

Včerejší zprávy o v Budapešti zabavených respirátorech pro Moravskoslezský kraj se už dočkaly pozornosti i v Maďarsku. V pátek o případu ještě nic nevyšlo, dnes jej popisuje největší
zrpavodajský web Index.hu ve stručném článku. Proč a jak k zabavení došlo se ale zatím neví ani v Maďarsku.

13:09

Oldřich Tichý

RESPIRÁTORY JSOU NEKVALITNÍ, ALE ZATO JE JICH MÉNĚ

Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k smíchu. Vláda podle krajů fatálně selhává v distribuci respirátorů. Kraje si stěžují, že ochranných pomůcek dostaly méně, než bylo slíbeno, a navíc jsou v
horší kvalitě. Nevím, jak vás, ale mne okamžitě napadla parafráze na známou hlášku z filmu Sněženky a machři - je to dál, ale zato horší cestou. S respirátory od vlády je to stejné - jsou nekvalitní,
ale zato je jich méně.

12:14

Reflex

CO S TURISMEM PO KARANTÉNĚ?

Jak dlouho budou muset zůstat zavřené hranice? A kdy sem vláda pustí občany zemí, které se rozhodly neizolovat a nechat vir promořit populaci? Čtěte komentář o tom, co náš může čekat, až
skončí karanténa >>>

10:33

Oldřich Tichý

PŘÍŠTĚ VLAJKA MÍSTO TOALETNÍHO PAPÍRU?

Není to tak dlouho, co nás Andrej Babiš obšťasnil fotkou u pisoáru. Pochlubil se, že si na něj na jednom z hudebních festivalů poctivě vystál frontu. Přinejmenším v mé sociální bublině tím moc
kladných bodů nezískal. Včera tento bývalý slovenský komunista a evidovaný udavač StB pro změnu vystoupil v televizi s rouškou ušitou z české vlajky. Ze symbolu, pro který lidé umírali, před
kterým se skládají přísahy a který se za každou cenu brání, udělal hygienickou pomůcku. Ani za to mu lidé v mém okolí netleskali a vysloužil si naopak ostré odszuzující komentáře. Bohužel si
nemyslím, že se premiér poučí. A když vidím vedle sebe fotky Babiše močícího do pisorátu a Babiše bez elementární úcty k národním barvám, docela se děsím, co je schopen provést s vlajkou
příště. Že by to, co prezident Zeman dělá už několik let s ústavou? Ten se přitom ale narozdíl od Babiše na toaletě aspoň nefotí.

10:08

Marek Stoniš

PŘÁNÍ ČTENÁŘE

Napsal mi čtenář pan Michálik. Přetiskuju bez komentáře. "Pan president má pravdu. Vy novináři jste největší verbeš v republice a zvláště Reflex. Takové noviny by měli zakázat a šefredaktora
zavřít. Styďte se,kdo vás platí? USA...?"

10:00

Oldřich Tichý

MOCINKY SLUŠÁNKUJE!

9:52

Reflex

VOJTĚCH V ÚNORU: CHŘIPKA JE VĚTŠÍ RIZIKO

Premiér a ministr zdravotnictví tvrdí, že koronavirus nepodcenili, šest týdnů starý komentář ministra Vojtěcha v MF DNES ale vypovídá o něčem jiném. Vojtěch tehdy za větší hrozbu považoval
chřipkovou epidemii. O čem ještě psal a v čem se pletl si přečtěte v komentáři >>>

09:51

Petr Sokol
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KEŤASOVÉ DO BASY! NEBO NE?

To byla sláva, když komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček oznamoval, že společně s policií na základě hlášení z ministerstva zdravotnictví vyhmátli v Lovosicích sklad, kde
nějací zlí lidé měli tisíce roušek a respirátorů. Snad je dokonce chtěli tito keťasové prodat za zcela předražené ceny nebo je i odvézt ze země a prodat v zahraničí. Stát je proto samozřejmě
znárodnil. Vždyť takhle je třeba jednat v čase ohrožení! Co nějaké vlastnické právo? Na to teď není čas! Že jsme na ministerstvu zdravotnictví v čas zapomněli objednat ochranné pomůcky?
Nevadí, můžeme je přece někde zabavit.

Kampaň zafungovala. Lidé tleskají a odsuzují šmelináře z Lovosic.

Střih.

Všechno je jinak. Po pár dnech se zjišťuje, že to bylo celé trochu jinak, ale jak říkal komik Vlasta Burian v jedné své komedii "dráha nevrací". Ve skutečnosti šlo v Lovosicích většinou o roušky,
které věnoval Červený kříž čínského města Qing Tian a chtěl je poslat krajanům do těžce zkoušené Itálie. Ministerstvo vnitra se omlouvá. Jde přece o město v Číně, která nám prodává roušky.

Je to ale celé v první řadě typický příběh ukazující, kam se dostaneme, když rezignujeme na základní práva jako je právo něco vlastnit a podlehneme přesvědčení, že i za celonárodní krize je třeba
hrát hlavně na PR strunu.

09:51

Petr Sokol

KEŤASOVÉ DO BASY! NEBO NE?

To byla sláva, když komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček oznamoval, že společně s policií na základě hlášení z ministerstva zdravotnictví vyhmátli v Lovosicích sklad, kde
nějací zlí lidé měli tisíce roušek a respirátorů. Snad je dokonce chtěli tito keťasové prodat za zcela předražené ceny nebo je i odvézt ze země a prodat v zahraničí. Stát je proto samozřejmě
znárodnil. Vždyť takhle je třeba jednat v čase ohrožení! Co nějaké vlastnické právo? Na to teď není čas! Že jsme na ministerstvu zdravotnictví v čas zapomněli objednat ochranné pomůcky?
Nevadí, můžeme je přece někde zabavit.

Kampaň zafungovala. Lidé tleskají a odsuzují šmelináře z Lovosic.

Střih.

Všechno je jinak. Po pár dnech se zjišťuje, že vše nebylo úplně tak, jak jsme slyšeli. Ale jak říkal komik Vlasta Burian v jedné své komedii "dráha nevrací". Ve skutečnosti šlo v Lovosicích většinou
o roušky, které věnoval Červený kříž čínského města Qing Tian a chtěl je poslat krajanům do těžce zkoušené Itálie. Ministerstvo vnitra se omlouvá. Jde přece o město v Číně, která nám prodává
roušky.

Je to ale celé v první řadě typický příběh ukazující, kam se dostaneme, když rezignujeme na základní práva jako je právo něco vlastnit a podlehneme přesvědčení, že i za celonárodní krize je třeba
hrát hlavně na PR strunu.

09:25

Marek Stoniš

BABIŠE NEKRITIZUJEME. ZÁVIDÍME!

Členové Babišovy sekty reagují na kritiku nevkusné roušky v našich národních barvách, se kterou se premiér producíroval na tiskové konferenci: Prý to vadí hlavně těm, které to nenapadlo dříve,
než jejich gurua. Zajímavý přístup. Vadí vám jeho práskání Státní bezpečnosti? Ale kdepak, ve skutečnosti je vám jen líto, že vás to kdysi nenapadlo taky.

20:48

Petr Sokol

PŘICHÁZÍ ČÍNSKÁ ÉRA?

Zejména východní Evropou teď jede hláška: Zachránila nás Čína! I v českých médiích se už objevily komentáře o výbuchu Západu a nástupu asijské, rozuměj čínské, éry. Mimo státy Evropské
unie, jako je třeba Srbsko, jsou tyto názory ještě okořeněny výroky stylu: EU nás nechala na holičkách, Čína je náš jediný přítel. Takto teď mluví nejenom srbský prezident Aleksandar Vučić, ale i
třeba srbský člen Předsednictva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik.

Ano, Čínská lidová republika teď používá sklady plné roušek a respirátorů a jejich následný prodej ke zlepšení svého image ve všech zemích, které teď toto jednoduché spotřební zboží nutně
potřebují. Zřejmě to na jednu stranu zlepší postavení komunistické Číny ve veřejném mínění některých států, ale na druhou stranu dnešní situace může mít nakonec na Čínu i negativní dopad.
Pokud si Evropa uvědomí, že některé výrobky může v dobách krizí nutně potřebovat, může je začít sama vyrábět, a pak Číňané přijdou o část odbytu. Dnes ostatně zazněla i zpráva, že ve Francii
nedávno znárodněné firmy vyrábějí 4 miliony roušek za týden, což dokazuje, že tyhle věci v Evropě masivně vyrábět umíme. Jen jsme si do teďka mysleli, že to není důležité.

Navíc je Čína jednoznačně vývozní ekonomikou a možný nadcházející ekonomický propad řady vyspělých zemí, na ni může mít také negatvní dopad.

Čína teď díky štěstí v neštěstí, že epidemie začala na jejím území a tam už částečně ustoupila, vyhrává v některých částech Evropy "PR-bitvu", ale k nástupu čínské éry ve světě jsme se přesto
příliš nepřiblížili.

20:40

Martin Bartkovský

A ZASE TEN DĚČÍN!

Své rodné město hájím před kolegy z redakce zuby nehty. Dokázal jsem obhájit jednoho z prvních pacientů s koronavirem, který odsud pocházel. Ale že tu dneska padly první dvě pokuty za
nenošení roušky na veřejnosti (pokuta 2x10 000 Kč), to už obhájit nedokážu. Noste prosím roušky. I u nás doma na severu!

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Na úšklebky "Co mi jako hrozí, když to nebudu dodržovat?" – > tohle

Příspěvek sdílenýDominik Feri (@choco_afro), Bře 20, 2020 v 11:49 PDT

20:30

Marek Stoniš

NEÚCTA

Andrej Babiš v přímém přenosu chrchlá estébácké viry do roušky v našich národních barvách. Jestli má být toto předpokládaný marketingový útok Marka Prchala, kterak zvrátit negativní nálady
veřejnosti proti předsedovi vlády kvůli zcela nezvládnuté koronavirové krizi, tak šlo o výstřel zcela mimo terč. Čechy prostě urazil. Mimochodem, Židé pro to, co předvedl premiér na TV Nova, mají
krásný nepřeložitelný výraz: Chucpe.

20:00

Petr Sokol

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ JE TADY

Když šéf celostátního krizového štábu Roman Prymula vyhrožuje možností, že vláda zavede zákaz vycházení, může se to zdát jako bizardní možnost. Jeho částečné zavedení v Srbsku či Albánii
nemusí být argument, ale právě teď začal platit jeden dost pádný. Starosta pátého největšího francouzského města Christian Estrosi dnes zavedl zákaz vycházení od osmi hodin večer. Platí zatím
jen přes noc, ale kdo ví, zda nebude rozšířen.
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19:43

Oldřich Tichý

MATURITY A DIPLOMY PRO VŠECHNY A HNED

Pokud to senátor Michael Canov myslel jako vtip, omlouvám se, že jsem ho nepochopil. Nicméně byla by škoda nevzít to vážně. Jen bych se nezastavil zbytečně na půl cesty. Rovnou a bez
státnic bych rozdal také diplomy všem vysokoškolským studentům, kteří by letos měli absolvovat. A pokud třeba někteří lékaři měli před atestací, právníci před advokátskými zkouškami, justiční
čekatelé… No prostě všechny zkoušky, které letos měly být a koronavirus by je zpozdil, máte všichni hotové a šup do praxe. Gratulujeme k úspěšnému absolvování. Gaudeamus igitur!

18:35

Reflex

KRIZE V ITÁLII SE PROHLUBUJE

V Itálii za uplynulý den zemřelo 627 lidí nakažených koronavirem, což je největší nárůst od února, kdy se nemoc COVID-19 v jihoevropské zemi poprvé objevila. Celkový počet obětí stoupl na
4032, případů nákazy úřady registrují 47.021. Oproti čtvrteční bilanci se tak počet infikovaných zvýšil téměř o 6000 .

18:00

Reflex

HRANICE 800 NAKAŽENÝCH POKOŘENA

V česku je momentálně 833 nakažených. Vyplývá to ze stránky ministertsva zdravotnictví.

17:30

Reflex

PROPADLÉ ŘIDIČÁKY I OBČANKY DÁL PLATÍ

Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu dál řídit. Mohou používat i propadlé občanské průkazy, uvedlo ministerstvo vnitra.

17:20

Reflex

NÁKUPNÍ HOREČKA KLESÁ

Češi se podle potravinářských řetězců přestali zásobovat. Jejich nákupní návyky se vracejí k běžnému režimu. Výjimkou jsou objednávky v online supermarketech, které stále evidují enormní
poptávku. E-shopy se zákazníkům ale snaží vycházet vstříc a rozšiřují časy rozvozů nebo shání další skladovací prostory.

16:02

Petr Sokol

ŽIVNOSTNÍCI JAKO VIROVÁ LOVNÁ ZVĚŘ

Když včera vláda zveřejnila plánovaná ekonomická opatření, která mají omezit dopady hospodářského propadu následujícího po vládních opatření proti šíření coronaviru, šlo hlavně o platy
zaměstnanců. Vláda chce firmám uhradit 80 procent platů u zaměstnanců, kteří jsou v karanténě, nebo u pracovníků firem, které zastavily provoz a poslaly zaměstnance domů.

Zapomnělo se zatím na podobná opatření pro živnostníky. Ti sice mají nově možnost čerpat ošetřovné, pokud jsou doma s dítětem, které nemůže chodit do školy, ale to se logicky nevztahuje na
"bezdětné" živnostníky nebo ty, u nichž se o dítě při "corona-prázdninách" stará jiný člen jejich rodiny.

Nezbývá tedy doufat, že vláda v dalších dnech přistoupí i k reálné podpoře živnostníků, protože těm asi zásadně nepomůže ani už dříve ohlášený program ministerstva průmyslu a obchodu
COVID 1. V jeho rámci bude stát firmám garantovat bezúročné půjčky od bank a platit za ně úroky. Tento, jistě bohulibý, program totiž odpovídá na straně zaměstnanců stavu, kdy by stát rozhodl,
že zaměstnancům nebude doplácet platy, ale pouze jim umožní, aby si na překlenutí doby, kdy jsou nuceně doma, bezúročně a s garancí státu půjčili v bance. Snad se tedy vláda inspiruje třeba v
opatřeních maďarské vlády, půjde dál a rozvine zatím nejasný slib o přímých podporách firem a živnostníků.

15:26

Petr Sokol

HAPPYEND NA RUZYNI

Je skvělé, že přiletělo první letadlo s koupenými ochrannými prostředky z ČLR, a doufejme, že budou brzo pokračovat další a roušky i respirátory co nejvíce pomohou.

Scéna na letišti, ale obsahovala i několik zajímavých momentů. Šlo o další úspěch ministra vnitra Jana Hamáčka, který byl dokonce i premiérem pochválen jako strůjce této dodávky. Pozoruhodná
byla i sestava uvítacího výboru: premiér, ministr vnitra a ministryně financí Alena Schillerová. Chyběl naopak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ustupuje v posledních dnech do pozadí.
Hamáček ostatně neopomněl zmínit, že první dodávka koupaná z Číny bude sloužit hlavně zdravotníkům, kterým se dosud nepodařilo zajistit dostatek prostředků.

Na letišti v Ruzyni dnes navíc nechyběl ani velvyslanec ČLR Zhang Jianmin. Ano, ten velvyslanec, kterého ještě minulý týden chtěl premiér Andrej Babiš vyměnit kvůli jeho ostrému dopisu o možné
cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. Nyní velvyslanci premiér veřejně děkoval. Asi tedy pro velvyslance happyend.

15:15

Reflex

AKTUÁLNÍ ČÍSLA KORONAVIRU V ČESKU

Momentálně máme v Česku 774 diagnostikovaných osob s novým typek koronaviru. Vyléčili se už 4 pacienti, celkem 6 lidí zůstává ve vážném stavu. Laboratoře také od propuknutí nákazy v ČČ
provedly 11 619 testů.

14:56

Petr Sokol

VYCHÁZKOVÉ HODINY

Originálním způsobem řeší omezení pohybu lidí v ulicích také Albánie, která stanovila jen dvě denní období, kdy lidé mohou chodit pěšky venku. "Vycházkové" hodiny, platné od čtvrtka, jsou
stanoveny na 6 až 10 hodin ráno a potom na 16 až 18 hodin. Pokuta za porušení činí až 10 tisíc leky, což jsou zhruba 2 200 korun českých.

13:45

Petr Sokol

"VELKÝ BRATR" POMŮŽE S KARANTÉNOU

Polská vláda připravila aplikaci, kterou si budou muset nahrát do telefonu všichni lidé v povinné karanténě. Aplikace jim bude v různých časových intervalech posílat výzvy, aby odpověděli selfie-
fotografií ze svého domova. Pokud to neučiní, přijede je do jejich bydliště zkontrolovat policie. Už i pověstný "Velký bratr" tedy bude bojovat proti viru...

13:40
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Martin Bartkovský

VÝZKUM PŘÍMO Z KARANTÉNY

Netradiční doba si žádá netradiční přístup. Tím se řídí i ve výzkumné agentuře Behavio, která v době koronavirové karantény udělala mezi Čechy výzkum. Co o nás prozradila data? Co si myslíme
o nařízeních vlády, chráníme si ústa a jak důvěřujeme současným politikům? Nejen to vám prozradí první český průzkum z karantény, který najdete v článku.

13:20

Reflex

SCHODEK ROZPOČTU BUDE MINIMÁLNĚ 100 MILIARD

Schodek státního rozpočtu v letošním roce kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku překročí 100 miliard korun. České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Již ve čtvrtek
ministerstvo informovalo, že počítá se zvýšením schodku státního rozpočtu na letošní rok, který je naplánován na 40 miliard korun, o desítky miliard korun.

Schodek přes 100 miliard korun vykázal státní rozpočet naposledy za rok 2012, a to 101 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské
krize, a to přes 192 miliard korun.

12:55

Reflex

OREL PŘISTÁL, DALŠÍ LETADLA NA CESTĚ

Na pražské letiště dnes před polednem dorazilo letadlo se zakoupenými 1,1 miliony respirátorů. Ještě dnes budou převezeny do centrálního skladu do Pardubic a následně rozvezeny do krajů,
uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V sobotu dorazí další dvě letadla z Číny se zdravotnickými pomůckami. V následujících šesti týdnech by pak měla pravidelně přivážet ochranné
pomůcky tři letadla týdně.

12:45

Reflex

ČTRTÝ VYLÉČENÝ PACIENT

V Česku se vyléčil čtvrtý pacient nakažený koronavirem. Jedná se o ženu z Moravskoslezského kraje. Ministr Adam Vojtěch věří, že další budou přibývat.

11:30

Martin Bartkovský

KDYŽ SE ABSURDITA STANE REALITOU

Diváci TV Prima, která má momentálně monopol na čerstvé záběry Miloše Zemana, dostanou injekci bizarních nápadů. Určitě jste na internetu zaznamenali vtipy, ve kterých všeuměl a domácí
kutil Láďa Hruška vyrábí roušky a podobné ochrané pomůcky z odpadků, zbytků a všelijakých podivných věcí. No, tak to se teď stane realitou. Do redakce dorazila tisková zpráva, ze které
citujeme: "Nově uvidíte kutila Láďu Hrušku ve speciální rubrice Nouzovky Ládi Hrušky, a to hned třikrát týdně v pořadu TOP STAR, kde vám představí ty nejužitečnější rady z oblasti úklidu a
dezinfekce domácnosti, chybět samozřejmě nebudou ani výroba ochranných pomůcek a další aktuální témata". Tak snad to všichni přežijeme

11:11

Oldřich Tichý

MUŽI, ŽENY… ALE CO DALŠÍ POHLAVÍ?

Už jsem se tady zmiňoval o tom, že koronavirus je nespravedlivý v přístupu k pohlaví - u mužů je smrtnost významně vyšší než u žen (4,7 % vs 2,8 %). No jo, ale co všechna další pohlaví?
Například podle psychologa Jiřího Procházky, který se zabývá mimo jiné i prosazováním rovného přístupu k sexuálním menšinám v Česku a je členem Genderové expertní komory ČR, rozlišujeme
v současné době přes 40 pohlaví. Je zkrátka vidět, že virus pochází ze země s komunistickou diktaturou nerespektující lidská práva a několik desítek pohlaví arogantně ignoruje.

11:00

Reflex

LETADLA NA CESTĚ

Na pražské letiště míří první letadla se zdravotnickým materiálem. Stát počítá týdně se třemi letadly s dodávkami zdravotnického zboží z Číny po dobu asi šesti týdnu, uvedl Hamáček. Dnes dorazí
1,1 mil. respirátorů.

10:55

Marek Stoniš

PRIMÁTOR PRAHY HŘIB: ŠMÍRUJI, TEDY JSEM!

K údivu Pražáků jezdí i nadále ulicemi "šmírovací" auta, která kontrolují, zda řidiči dodržují platné parkovací zóny. A to přestože ty byly vládním nařízením před několika dny zrušeny. Na přímý
dotaz, co je to za nesmysl, odpověděl pirátský primátor Prahy Hřib, že auta jezdí a sbírají užitečná data a statistiky. Aha. Co třeba vypnout ty šmírovací kamery a auty rozvážet nákupy potřebným,
pane primátore? Statistik se starší a nemohoucí Pražáci nenají.

8:36

Oldřich Tichý

BLBNEME NA KVADRÁT :-)

Se známými si vyměňujeme zkušenosti, kdo už z protivirových opatření víc blbne.

Vykopával jsem já s ranní historkou z práce: V zamyšlení jsem přišel k umyvadlu. Pečlivě jsem si umyl ruce mýdlem. Osušil. Vydesinfikoval gelem. A pak usednul na toaletu.

Kamarád trumfoval: Udělal si v práci snídani, vzal si ji k počítači, začal něco psát a první sousto z rohlíku se pokusil ukousnout s rouškou na obličeji.

Momentálně vítězí známého manželka: V bílé halence a s nasazenou rouškou se v pracovním zápalu napila kávy. (Fotku jsem viděl, ale bohužel mám zákaz ji zveřejnit.)

7:56

Adéla Knapová

LÁSKA ZA ČASŮ KARANTÉNY

Otázkou je, jak je to s nošením roušek či jakýchkoliv látkových hadrů přes nos a ústa na veřejnosti, když se chcete líbat. Včera v podvečer na Petříně byly k vidění dvě verze lásky za časů
karantény.

Slečna a mladík, odhadem do dvaceti let, na to kašlou, instalují se doprostřed sadu pod strom a tím pádem to k nim má každý dost daleko. Že je na ně na druhou stranu odevšad vidět, je v dnešní
době nepodstatné ještě víc než kdy jindy. Zvlášť když Petřín kvete a kořeněnou, ostrou vůní připomíná ukvapený květen.

Naproti tomu zhruba čtyřicetiletý muž se ženou, které touha vyjádřit si vzájemné city, přepadla na lavičce (tedy maximálně půl metru od chodníku, kudy chodí lidé – málo, ale přece), s tím viditelně
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zápasili. Stáhli si roušky, on ji opatrně políbil a rychle se rozhlédl. Když se přiblížil starý muž se psem, zase si roušky natáhli. Pak je sundali a líbali se. Natáhli je. Sundali….

Tedy nejen přerušovaná soulož, ale též přerušované líbání. I to je příspěvek koronaviru k evoluci lidstva.

23:36

Petr Sokol

SPOR O ROUŠKU U TLUMOČNÍKŮ

Česká vláda dnes údajně také projednávala návrh na udělení výjimky ze zákazu nošení roušek pro tlumočníky do znakové řeči, kteří zpravidla svými ústy artikulují slova, která zároveň ukazují
znakovou řečí. Vláda výjimku neodsouhlasila.

Problém už ale v praxi vyřešila třeba radnice v Plzni, která ve svých přímých vysíláních na facebooku využívá tlumočnici s plexisklovou průhlednou maskou na tváří, takže ji neslyšící mohou
odezírat ze rtů.

23:26

Petr Sokol

ZAVŘENÉ CHORVATSKO

Radikální omezení života dorazila o půlnoci na dnešek také do nejčastějšího letního cíle Čechů - do Chorvatska. Tamní vláda Andreje Plenkoviče přijala opatření omezující kontakty mezi lidmi. V
zemi je k dnešku 110 nakažených a bohužel také už jedna oběť.

Nákaza nejprve zasáhla všechny chorvatské regiony s výjimkou Dalmácie, ale v posledních dnech byly zaznamenány případy onemocnění už i tam. Nejvíce případů nákazy bylo zatím
zaznamenáno v Záhřebu a pak také v Istrii, která leží na hranici s Itálií. Pro zemi závislou ekonomicky na cestovním ruchu je samozřejmě obzváště kritické dnešní uzavření hranic, i když se to
zatím děje mimo hlavní turistickou sezonu. I v Chorvatsku se podbně jako v Norsku aktuálně odehrává úprk na venkov. Trajekty na chorvatské ostrovy dnes byly podle zpráv chorvatských médií
plné lidí ze Záhřebu a Slovinců, kteří mířili do svých letních domů.

22:58

Petr Sokol

ZÁKAZ BÝT NA CHATĚ

Na už pravidelné večerní vládní tiskovce jsme dnes byli svědky debaty o tom, zda mohou 
Češi o víkendu jet na své chaty. Odpověď zní Ne a prý si na to i posvítí policie.

Podobný problém už řešilo Norsko, kde vláda konzervativní premiérky Erny Solbergové už o víkendu vydala zákaz zůstat na chatě. Norové se musí v době panujícíh opatření proti šíření nákazy
zdržovat v místě trvalého bydliště a nesmí zůstat na letním bytě.

Zákaz iniciovali starostové "chatové" oblasti mezi dvěma největšími norskými městy Oslem a Bergenem. Upozorňovali nejen na riziko, že se zde bude s příjezdem "chatařů" vir více šířit, ale hlavně,
na to, že, když zde na řídce osídleném norském venkově onemocní více lidí, nebude to lokální zdravotní systém mimo největší města zvládat. Pokuta za porušení zákazu činí ve skandinávské zemi
20 tisíc norských korun, což činí asi 40 tisíc našich korun.

Naše vláda v posledních dnech ráda zdůrazňuje, že jsou u nás protinákazová opatření nejtvrdší v Evropě. Osvojí si i toto opatření?

22:42

Petr Sokol

KOLAPS MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ

Příběh, který dobře ilustruje, co se teď děje v celé Evropě, zažilo včera a dnes Nizozemsko. Během sedmihodinové parlamentní debaty o coronaviru v dolní komoře tamního parlamentu se včera,
zatímco velmi kriticky mluvil opoziční politik Geert Wilders, u předsednického stolku nejprve zakymácel a následně skácel k zemi ministr zdravotnictví Bruno Bruins. Po chvíli naštěstí vstal, napil se
vody a zasedací místnost opustil. Po chvíli tweetoval: „Po velmi intenzivních týdnech mě z vyčerpání potkala chvilková slabost. Už je mi lépe. Dnes večer si půjdu domů odpočinout, abych se mohl
zítra vrátit do práce." Dnes ale ministr Bruins z funkce odstoupil.

Nizozemská vláda Marka Rutteho čelí silnému tlaku kritiků, kteří zpochybňují vládní rozhodnutí nevydat se jako většina dalších evropských zemí cestou celostátní karantény, ale vsadit na tzv.
skupinovou imunitu, kdy budou, zjednodušeně řečeno, chráněny jen nejohroženější skupiny, aby nebyl zahlcen zdravotní systém, a jako vedlejší efekt by si zbytek společnosti měl vybudovat vůči
viru odolnost. Rutte nechce zavřít celou zemi na mnoho měsíců nebo i rok, prootže by to podle něj nebylo efektivní. Vláda až v pondělí uzavřela školy, což byl první ústupek z původní strategie.

20:56

Reflex

V uplynulých týdnech se v Česku říkal vtip: existence Boha a Miloše Zemana je pouze otázkou víry. Parodovalo se tím to, že během největší společenské krize od posledních záplav (2002)
prezident nevystupoval na veřejnosti a nedal žádné srozumitelné poselství. Až dnes... Více si přečtěte v komentáři Bohumila Pečinky >>>

19:02

Petr Sokol

ZEMANŮV PROJEV JEN PRO JEHO KAMARÁDY

V posledních dnech už občany v mimořádných projevech k národu oslovili francouzský prezident, německá kancléřka (první mimořádný projev za 15 let ve funkci), španělský král, slovenská
prezidentka, belgický král či portugalský prezident. Dnes večer po týdnu oficiálně vyhlášeného stavu nouze vystoupí také česká hlava státu.

Projev ovšem nebude v 19.25 vysílán na veřejnoprávní České televizi a dalších celostátních stanicích, ale jen na televizi Prima, protože prezidentská kancelář nedala souhlas s vysíláním na ČT.

Co by se muselo v této zemi stát, aby prezident Zeman a jeho okolí přestali hrát politické hry a vybírat si, koho je zrovna Miloš Zeman prezidentem? Dnes to nebude "dolních deset milionů", ale jen
jeden milion obvyklých primáckých diváků.

18:23

Oldřich Tichý

REZERVY SE TEĎ HODÍ

Celý loňský rok musely zdravotní pojišťovny čelit tlaku na to, aby rozpustily co nejvíce peněz ze svých rezervních fondů na zvýšení úhrad nemocnicím (přeneseně na platy lékařům a sestrám).
Odbory, profesní komory, ti všichni se snažili vytáhnout z rezervních fondů co nejvíc. Ředitelé pojišťoven většinu peněz ubránili. Jen u největší z nich – VZP – je to 16 miliard. Teď by jim za to měli
dřívější kritici poděkovat. „Z důvodu současné situace a následného propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven,“ konstatovali dnes po jednání na
ministerstvu zdravotnictví ředitelé. Krátkodobě lze podle nich výpadek pokrýt právě i díky rezervním fondům. „V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti pojišťoven,“
přislíbili. Díky jim za to, že rezervy nenechali projíst.

17:44

Oldřich Tichý

VRACEJÍ SE STARÉ VTIPY

V souvislosti s koronavirovou krizí ožívají některé vtipy z doby před rokem 1989. Tehdy šlo ovšem o nedostatek masa.
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Dotaz lékařky: "Dobrý den, pane ministře Vojtěchu. V nemocnici v Rokycanech prý kolegové konečně viděli několik desítek respirátorů. Prosím, je nějaká naděje, že respirátory budou i u nás v
Kladně?"

Odpověď ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha: "Ano, respirátory uvidí brzy zdravotníci nejen v Rokycanech a v Kladně, ale i v Benešově, Domažlicích, Děčíně i jinde. Vydržte, výstavka je
putovní."

17:12

Kateřina Kadlecová

Málokdy se přidávám k houfům signatářů petic, ale tady mi to přijde dost jasné: https://www.petice.com/puste_tatinky_k_porodu. Nesvobody si v těchhle dnech užíváme až až a nařízení nepouštět
partnery rodiček k porodům mi připadá nesmyslné. Je-li koronavirem nakažený otec, bude prakticky jistě nakažená i žena, která s ním žije ve společné domácnosti a v těchto dnech se od sebe z
nařízení státu často nehnou. Nebo ministr zakáže vstup do porodnic i rodičkám samotným? Uvidíme za týden dva...

16:45

Kateřina Kadlecová

Ještě před týdnem nás, samodruhé, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ubezpečoval, že vláda nehodlá otce zbavit možnosti vidět svoje dítě přicházet na svět. A bum ho, právě čtu, že můj muž k
porodu od včerejška nesmí. Ani jiní muži k jiným porodům. Termín mám právě dnes, ale nějak se nic neděje; komu by se taky do téhle atmosféry chtělo na svět. Nepatřím k těm, kdo se vyšívají s
rouškami (pamatuju si ještě, jak mi byly na nic při reportážní cestě za prasečí chřipkou do tehdy čerstvě nakaženého Mexika), tak jsem si povytáhla rolák a vyrazila zkusmo přes ulici do porodnice,
naproti níž bydlím. Zadní brankou kolem recyklačních kontejnerů to mám za dvě a půl minuty od dveří ke dveřím; to bych zvládla i mezi kontrakcemi. Že bych trochu poškorpila někdejšího kolegu
JXD, známého odpůrce domácích porodů, a třetího potomka přivedla na svět ve vlastní koupelně, jak mě už pár dní nabádá kamarádka-domorodka? Vzpomínám si při té příležitosti na naši starou
polemiku s Jiřím, týkající se prospěšnosti otců u porodu; vy, které/kteří to máte v následujících týdnech před sebou, ji případně najdete v našich starších článcích (Otec u porodu? Muž by měl nést
od všeho polovic a Pět důvodů, proč by muži neměli být u porodu ). Těhule prý sepisují petice s dost rozumnými závěry, že a) pokud je otec infikovaný, je pravděpodobně infikována i žena, takže
se mužovou nepřítomností nic neřeší; b) spousta ženských chce mít partnera u porodu do takové míry, že se na nějakou porodnici vykašle a radší podstoupí riziko domácího porodu... Doufám, že
se to nějak rozsekne dřív, než se moje dítě odhodlá opustit bezpečné vody a vstoupit do doby koronavirové.

16:33

Oliver Adámek

BORIS SNIŽUJE HAZARD

Školy už zavře i Velká Británie, a to v době, kdy má 2 626 potvrzených nakažených koronavirem. Země má už teď nedostatek zdravotních sester a ty s nařízenou karanténou pouští zpátky do
práce i po třech dnech místo čtrnácti. Ještě nedávno premiér Johnson vyhlašoval pokus o získání kolektivní imunity. Z dostupných dat je ale jasné, že nakažení velké části populace naráz
znamená kolaps zdravotnictví, hospitalizaci totiž potřebuje každý pátý pacient a vývoj v Itálii ukazuje, že je potřeba zakročit včas. Vypadá to, že po Trumpovi opouští zenový korona-klid i Borise
Johnsona.

16:09

Kryštof Pavelka

ČEKÁNÍ NA MILOŠE

Prezident tedy dnes konečně vystoupí s televizním projevem (předtočeným). Neučiní tak na nenáviděné České televizi, která v posledních dnech s Českým rozhlasem jasně dominuje éteru a velmi
efektivně ukazuje kritikům, proč je dobré mít v časech jako je tento kvalitní veřejnoprávní médium. Hlava státu své poselství k národu přednese na Primě. Je to pochopitelné. Česká komerční
dvojka, respektive její zpravodajsko-publicistická sekce, má k zemanovskému vidění světa podobně blízko, jako měl dnes už zavržený multimoderátor Soukup. Zajímavější ale je, že po Zemanově
vystoupení nejhlasitěji volala ta část věřejnosti, která prezidentovi není douhodobě nakloněna. Pokud nemá Zeman v záloze nějakou pecku, například že umí léčit koronu přiložením ruky, nebo
neoznámí vyhazov Jiřího Ovčáčka, asi se vděku nedočká. Polovina Česka bude dnes od půl osmé sledovat Primu s jediným očekáváním: Co zas Miloš vyvede?

15:52

Reflex

V Česku je 631 případů nákazy novým koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19. Aktualizovaný údaj odpoledne zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Oproti údajům z
dnešního rána počet nakažených stoupl o 59. Vyléčení zůstávají tři lidé.

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu dnes přijala
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojený na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech
s nákazou koronavirem.

15:43

Kryštof Pavelka

JAK DLOUHO JEŠTĚ

Sociální sítě i mediální prostor ovládla po prvotních věštbách zmaru a Božího soudu překvapivě dobrá nálada. Národ se vrhl se zápalem téměř obrozeneckým na šití roušek, co chvíli se objeví
příklady dobrých skutků a pomoci potřebným: studentů, kteří pomohli seniorům s nákupy, místního podnikatele, který věnoval domovu důchodců nedostatkové léky, kavárny, která nabízí
zdravotníkům či policistům občerstvení zdarma. I přesto, že díky nouzovému stavu a uzavření podniků a provozoven hrozí tisícům občanů pád do existenční tísně, se Češi dokázali semknout,
respektují vládní opatření, neztrácejí smysl pro černý humor. Otázka je, jak dlouho nám to vydrží. Týden či dva mimořádné situace leckdo využije k dohnání restů, přečtení knih, na které si nikdy
nenašel čas, nebo třeba k práci na zahradě. Ale pokud se z týdnů stanou měsíce a zatím tak trochu zábavná nařízení se změní v nekončící a ubíjející všednost, obávám se, že bojovné odhodlání
posledních dní nevydrží ani těm psychicky nejodolnějším jedincům. Klíčovým datem je nyní úterý 24. března, kdy vláda vyhodnotí účinnost karanténních opatření a sdělí, jak se bude pokračovat
dál.

14:42

Petr Sokol

HAMÁČKŮV SVETR, SOBOTKA A HŮL

Minimálně na sociálních sítích teď frčí vlna popularity ministra vnitra Jana Hamáčka. Vysloužil si ji vystupováním na vládních tiskovkách k virové krizi, kde mluví srozumitelně a více lidsky než
ostatní ministři. Jeho červený svetr z klíčové tiskovky už se stal zavedenou značkou lídra ČSSD.

Komentáře proto teď mluví o aktuální renesanci či zmrtvýchvstání ČSSD pod Hamáčkovým vedením. Může samozřejmě nastat, ale v této souvislosti se mi vybavila situace z května 2017. Tehdy
na Pražském hradě vzal prezident Miloš Zeman hůl na tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku, který se pustil do otevřeného boje s Andrejem Babišem. Klidná reakce tehdejšího premiéra na
pokus o jeho škodolibé ponižování ze strany prezidenta vyvolal vlnu sympatií s Bohumilem Sobotkou. Konala se ale téměř výhradně v nebabišovském politickém světě, tedy mezi voliči pravice a
středu. Jenže tito lidé tenkrát sice fandili Sobotkovi, ale sociální demokracii nikdy volit nebudou. Ostatně to následně sociální demokraté poznali při výprasku ve sněmovních volbách.

Zda se teď obdobná situace neopakuje s Janem Hamáčkem, je zajímavou otázkou. Určitě je pro voliče ČSSD nyní boj s virem srozumitelnější než kdysi Čapí hnízdo. Budoucnost sociální
demokracie ale stejně více ovlivní to, zda se prosadí u svého voličstva až začne boj o opatření proti možnému ekonomickému propadu až virus zmizí.

Bude červená novou oranžovou?

14:15

Milan Tesař

Dnes v noci nás na poslední chvíli přitáhlo letadlo z Tenerife. Tak řečený "last call od the last flight”. Jak jsme se o něm dozvěděli? Náhodou, nemající s promyšleným systémem pomoci v nouzi co
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dělat. Prostě jedna cestovka - Canaria Travel - udělala víc, než musela. A ujala se i nás, který jsme s ní na Kanáry necestovali. Let probíhal klidně, pilotovi jsme ve finále počesku zatleskali, že se
trefil na ranvej. A když stroj doroloval, poprosil personal pasažéry z 1. až 22. řady, aby nechali nejprve vystoupit cestující zezadu kvůli vyvážení letadla. Byla to prosba podložená racionálním
argumentem, kterou ovšem řada buranů odmítla akceptovat. (“Co budeme pouštět někoho před sebe?”) A bezohledně se ty pitomci vyhrnuli se do útrob letiště, načež půl hodiny zkejsli při čekání
na kufr. Vítejte v Čechách! Mrzí mě, že u východu něčekali nějací novináři, aby se zachráněného ztroskotance zeptali, jak se těšil domů. “No comment,” odpověděl bych jazykem politiků, kteří
něco skrývají.

13:36

Oldřich Tichý

FRAJER Z FOLMAVY

Podobných příběhů je teď plné Česko, ale jednak mne každý další stejně znovu dostane a jednak dobrých zpráv není nikdy dost. Podnikatel Van Hung Pham, majitel dvou firem ve Folmavě na
česko-německé hranici, přivezl do nemocnice v Domažlicích tisíc zdravotnických roušek. Jen tak, nic za ně nechtěl. Prý se budou hodit. Jedna z jeho firem provozuje lékárnu a měla nějaké zásoby.
Frajer!

12:36

Oliver Adámek

ČISTÉ BENÁTKY

Sotva pár týdnů bez turistů vrátilo do Benátek život - konkrétně do vody v ulicích města. Po letech je v ní vidět na dno, vrací se ryby, labutě a krabi. Benátky jsou symbol nezvládnutého,
přetěžujícího turismu, z města postupně mizí stálá populace. Přinese současná krize městu poučení? Na turismu se parádně rýžuje, otázka je za jakou cenu.

12:05

Veronika Bednářová

Teprve ve 12:01 vešli u metra Hůrka do obchodu mladší zákazníci. Tady na fotce z 12:00 ještě ukázněně čekají venku... Nové regulace jsou přijímány s absolutní kázní. Je to super.

11:09

Petr Sokol

TVRDÁ LEVICE SE VRACÍ: ŠETŘÍLEK JAKO SPROSTÉ SLOVO

Okno do světa po virové krizi právě předvádí tiskovka českých odborářů. Šéf ČMKOS a možný budoucí prezidentský kandidát Josef Středula právě říká, že ten, kdo mluví o rozpočtové
zodpovědnosti, žije v minulém století. Hanlivě používá slovo šetřílkové...

Přidává výzvu, aby stát zakázal "vyvádění finančních prostředků do zahraničí." Trochu překvapivě se zastává i OSVČ. Věští, že se česká ekonomika během dvou týdnů úplně zastaví. O práci podle
odborů může přijít až 450 tisíc lidí a ekonomika s eprý propadne o 5 až 8 procent. Středula chce zastavení hypotečních splátek minimálně na rok. Končí tím, že Česká republika bude teď úplně jiná
než dosud.

Tohle není jen prezidntská kampaň odborového bode, takhle může vypadat česká politika po krizi, pokud dojde k masivnímu ekonomickému poklesu.

11:07

Oldřich Tichý

LIDSKÁ PRÁVA MAJÍ PŘEDNOST, 
ČÍNSKOU ROUŠKU NEDÁM PŘES NOS!

Hlavní město Praha chce nakoupit tři miliony chirurgických roušek a půl milionu respirátorů za celkem 123 milionů korun. Dorazit by měly do konce týdne. Chvályhodné. Jen doufám, že primátor
Zdeněk Hřib (Piráti) nezklame a důsledně dohlédne na to, aby náhodou některá z roušek nebyla z Číny. Poté, co loni Praha pod jeho vedením vypověděla partnerskou smlouvu s čínskou metropolí
Pekingem, by opak byl přiznáním slabosti a ekonomickým vazalstvím. Každý správný pirát by se měl držet hesla: Lidská práva mají přednost, čínskou roušku nedám přes nos! A zmizet někam do
pirátské rezervace, kde by Hřib mohl dělat náčelníka a díky svému lékařskému vzdělání i šamana v jednom.

10:38

Adéla Knapová

POKUSNÍ KRÁLÍCI?

Vznik a šíření koronaviru není něco, co se „prostě stalo“, ale jde o celosvětový experiment. Někdo si na nás zkouší novou biologickou zbraň.

Tak zní jedna z momentálně nejrozšířenějších konspiračních teorií. Otázkou pro odborníky je, nakolik jde o pouhou konspiraci.

Vědci, kteří nový koronavirus studují, jsou totiž zaraženi tím, že jeho mutace – díky níž se mimo jiné ze zvířecí říše přenesl na lidi a je extrémně nakažlivý – proběhla víc než atypicky a tedy
neočekávaně z hlediska chování virů. Viry totiž, stejně jako my živočichové, chrání primárně samy sebe, když mutují, tak ve svůj vlastní prospěch a neriskují při tom narušení svého vlastního
„řídícího centra“. Přesně to se ale podle odborníků stalo – při mutaci do současné podoby vir ohrozil sám sebe. Víc než přirozenou mutaci tedy vše připomíná zásah zvenčí. A tak se ptají nejen
vyděšení amatérští konspirátoři, zda za tímto atypickým a vzorcům chování virů neodpovídajícím chování není náhodou člověk.

10:00

Martin Bartkovský

EVROPA DOHNALA ČÍNU

Je to teprve pár dní, co Čína přišla o primát v počtu pacientů s onemocněním COVID-19. Dnes už je situace dramaticky jiná. Zatímco země, kde nákaza propukla, má momentálně 7,263 aktivních
případů, dalších šest států (4 evropské) už je na tom hůř. Konkrétně to jsou Itálie (28,710), Írán (10,516), Španělsko (13,050), Německo (12,210), USA (9,201) a Francie (8,268).

Velmi smutnou bilanci hlásí Itálie, která dotahuje Čínu i v počtu mrtvých: Čína - 3,245 úmrtí, Itálie - 2,978 úmrtí.

9:05

Reflex

V Česku je 572 nakažených koronavirem. Od včerejšího večera přibylo 50 nových případů. Na Twitteru to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová čísla ke koronaviru. V ČR je v tuto chvíli 572 pozitivních pacientů. Stále platí 3 vyléčení. Za včerejšek jsme vyšetřili 1738 osob, celkem 9402.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) 19. března 2020

8:59

Reflex

WHO: AFRIKA BY SE MĚLA PŘIPRAVIT NA NEJHORŠÍ

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vzkázal africkým státům, že by se kvůli šíření koronaviru měly připravit na nejhorší. Informoval o tom dnes
zpravodajský web BBC. Dosud koronaviru v Africe podlehlo 16 lidí, šest v Egyptě, dalších šest v Alžírsku, dva v Maroku a po jednom v Súdánu a v Burkině Faso. Afrika tak zatím zůstávala
nejméně zasaženým kontinentem, odborníci se však obávají, že zdravotnický systém mnoha afrických států by začal pod náporem koronavirové epidemie kolabovat.
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8:39

Oldřich Tichý

BŘÍDIL

Byl jednou jeden břídil,
který sám všecko řídil.

No a jak léta plynula,
přidal se truhlík, bambula,

budižkničemu s mamlasem,
nekňuba, trouba s ťulpasem,

ba i ten ňouma s popletou,
a to je tečka za větou.

Autorem je Jiří Dědeček. Ovšem mýlíte se, pokud vás okamžitě napadne, že jde o hodnocení premiéra Babiše a jeho vládních kolegů, kteří ještě před pár dny prokazovali svoji naprostou
nekompetentnost a neschopnost řešit krizovou situaci. Verše vyšly už v roce 2010 v nakladatelství Albatros, a to ve sbírce Nebe, peklo, ráj. Přiznávám, že jsem tomu nevěřil a musel jsem si to
ověřit na internetu. Ale je to tak. Některá poezie je zjevně nadčasová.

22:55

Petr Sokol

ČESKÁ VS. MAĎARSKÁ CESTA

Z toho, co dnes svým občanům řekla česká a maďarská vláda se zdá, že obě země se v oblasti ekonomické obrany proti virové krizi zatím vydávají odlišnými cestami. U nás vláda trvá na
zavedení další vlny EET a odkládají se jen povinnosti odevzdat daňová přiznání a datum platby daní. Daně budou vybrány a pak se dle dnešního výroku premiéra a ministra průmyslu a obchodu
budou vracet na náhradách podnikatelům, živnostníkům a firmám.

V Maďarsku Orbánova vláda podnikatelům firmám raději peníze už na začátku nechá, protože je od nich na odvodech vůbec nevybere. Určitě to bude levnější, protože je známé, že část
vybraných daní se vždy ve státním "potrubí" ztratí, protože něco stojí aparát, který je vybírá a následně přerozděluje. A teď bude třeba každá koruna i každý forint.

20:55

Oliver Adámek

ZÁKAZ VÝPOVĚDI NÁJMU, ZMRAZENÍ PŮJČEK

V Česku na ekonomické kroky vlády čekáme, Maďarsko je dnes oznámilo a jsou razantní. Lidé i firmy nebudou muset až do konce roku splácet půjčky, jejich výše i úroky se zmrazí. Do odvolání je
zákaz vypovědět nebo zvýšit nájem. Podnikatelé v pohostinství, zábavě, kultuře a sportu nemusí platit žádné odvody, ostatní odvětví neplatí důchodové pojištění a omezí se i zdravotní.

Opatření připomínají tvrdý zákrok Orbánovy vlády po roce 2010, kdy bylo Maďarsko v hluboké krizi. Vláda tehdy donutila banky zmrazit kurz forintu u úvěrů (Maďaři měli půjčky hlavně v
zahraničních měnách), i přes kontroverze opatření splnilo účel.

19:46

Petr Sokol

ZAVŘELI LENINA...

V Rusko bylo dnes v rámci opatření na boj proti šíření viru uzavřeno pro návštěvníky mauzoleum V.I. Lenina.

Prezident Putin ale stále počítá s konáním refrenda, v němž by ruští občané mohli 22. dubna potvrdit změny v ústavě země, které mimo jiné umožní Vladimíru Putinovi kandidovat znovu na nejvyšší
státní funkci. Putin ovšem připouští, že vývoj epidemie může vést nakonec i k odkladu hlasování. Současný mandát ostatně současnému ruskému prezidentovi trvá až do roku 2024.

19:22

Kryštof Pavelka

VÁLEČNÝ STAV

V Itálii zemřelo na nákazu virem 475 lidí za den. Pro představu: v roce 1968, kdy vrcholila válka ve Vietnamu, měly Spojené státy obdobné počty umrtí v důsledku přímých ztrát v boji. Ovšem za
měsíc. Není divu, že se teď mnozí lidé, kteří v přechozích týdnech závažnost epidemie zlehčovali, chytají obrazně za nos. Tohle už má parametry válečného stavu.

19:30

Marek Stoniš

KDO ŠÍŘÍ VIRUS? NO PUTIN PŘECE!

V sídle Evropské unie se pravděpodobně denně odehrávají politická školení mužstva a vedou je podobní dutohlavové, jako v dobách reálného socialismu důstojníci, které varovali před zákeřnými
imperialisty, kteří chtěli rozvrátit hráz míru a socialismu atomovými bombami i mandelinkou bramborovou. Důkazy se na nás z Bruselu valí denodenně. "Odehrává se významná dezinformační
kampaň ruských státních a prokremelských médií, která se týká nemoci COVID-19,“ tvrdí například ve svém dokumentu unijní diplomatická služba ESVA. „Hlavním cílem dezinformací Kremlu je
prohloubit krizi veřejného zdravotnictví v západních zemích v souladu s širší strategií Kremlu, která se pokouší rozvracet evropské společnosti,“ píšou analytici agentury. To člověka nutně vede k
jedinému možnému závěru: Vladimír Putin a jeho agenti pronikli do ústředních orgánů Evropské unie a začal je úspěšně rozvracet zevnitř. Diplomatická služba ESVA je nejnovějším důkazem.
Jinak se její nejnovější bláboly psané nám dobře známým totalitním frázováním dešifrovat nedají.

18:25

Marek Stoniš

GENIÁLNÍ ZKRATKY

To, co se dnes dá přečíst na sociálních sítích, v některých případech hraničí s genialitou. Zvláště tzv. "zhutnění" informačního šumu kolem nás. Před chvíli jsem si přečetl třeba toto: Ekonomické
záchranné balíčky v boji s koronavirem: Španělsko: 200 miliard euro, Německo: 500 miliard euro, Francie 300 miliard euro, Velká Británie 350 miliard liber, Česká republika: Odložená daňová
přiznání o 3 měsíce.

18:18

Oldřich Tichý

UŽ NIC NEMUSÍ, PŘESTO POMÁHAJÍ

Když si chtějí dojít samy nakoupit, zvládnou to některé z nich už jen o holi. V obchodech musí občas poslouchat polohlasné rádobyvtipné hlášky typu „Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je
vražedné – důchodci!“ Dávno by nic nemusely a mohly by jen čekat na to, že se o ně postará stát. Přesto chtějí být důchodkyně v Městském centru sociálních služeb v Domažlicích v krizové
situace užitečné. „Nečekáme se založenýma rukama, naše seniorky šijí také,“ pochlubilo se centrum na internetu svépomocnou výrobou roušek. Pro někoho to přesto budou asi i dál jen
bezvýznamné babky, které se občas pletou mladším do cesty. Já za sebe říkám: Dámy, klaním se před vaší snahou nezůstat ostatním na krku a naopak pomoct. Vím, že kdyby ještě žila moje
babička, tak by se její šicí stroj, který mi teď stojí v ložnici, taky nezastavil. Velký respekt!
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18:05

Reflex

SENÁT: VLÁDA NEVYUŽILA VŠECHNY PROSTŘEDKY KE ZVLÁDNUTÍ KRIZE

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Senátu oddaloval nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupoval v souladu s právním řádem, když jej nesvolal
včas. Vláda podle horní komory nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí pandemie koronaviru, čímž podryla důvěru ve stát. Senát se na tom dnes shodl po téměř čtyřhodinové debatě.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vláda si za svými opatřeními stojí. "My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas," řekla
senátorům. Ústřední krizový štáb podle ní "v podstatě" fungoval, neboť jeho členové byli přítomni jednání vlády.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) namítl, že postoj Senátu není politický boj, ale upozornění na správné postupy. "Nikdo vám neříká, že se nesnažíte. Pokud to tak berete, je mi to líto," dodal.

17:19

Oldřich Tichý

VOLNĚJŠÍ SILNICE, MNOHEM MÉNĚ NEHOD

Pozitivní vliv má vyhlášení karantény na počty dopravních nehod. Zatímco za minulé pondělí a úterý se jich v Česku stalo 551 a zemřelo při nich 5 lidí, od vyhlášení karantény v noci na pondělí 16.
března jich v prvních dvou dnech bylo 315 se 3 obětmi. Vyplývá to z dat, která denně zveřejňuje policie. I když jde o čísla jen za prvních 48 hodin, není to náhoda ani jiné statistické zkreslení -
každý, kdo jede po silnici, ať už ve městě nebo mimo, vidí, že aut výrazně ubylo. A když se méně jezdí, méně se i bourá.

15:22

Oliver Adámek

NAHLAS, PANE PREMIÉRE

Maďarský premiér Orbán ohlásil na dnešní třetí hodinu mimořádný stream na Facebooku ke koronaviru, čekalo se vyhlášení karantény. Pár minut po třetí vystoupil na Budínském hradě před
kameru a... nikdo nic neslyšel. Premiérovi nefugnoval zvuk, němé video vidělo už 1.2 milionu lidí a zatím další nenásledovalo. Odezírači ze rtů teď mají v Maďarsku zásadní výhodu.

15:21

Oldřich Tichý

ČÍNA MÁ ZA DVA TÝDNY TOVÁRNU, MY OBJEDNÁVKU

Čínská společnost BYD spustila největší světovou továrnu na roušky. Má produkci 5 miliónů kusů denně a k tomu ještě vyrábí desinfekci. Firma kvůli tomu přestavěla jeden ze svých závodů.
Trvalo jí to dva týdny. České vládě trvalo od prvních případů koronaviru v tuzemsku stejně dlouho, než dokázala roušky v Číně objednat. Je samozřejmě možné, že ze strany Číňanů jde o
komunistickou propagandu a vše je trochu jinak. Nemohu ale říct, že bych propagandě exkomunisty a evidovaného spolupracovníka StB Babiše věřil byť jen o trochu více.

14:42

Honza Dědek

ČÍNSKÝ DOPIS ŠTĚSTÍ

Za časů papírových dopisů člověk pravidelně dostával psaní, v němž byl vyzýván, aby ho několikrát opsal a poslal svým přátelům – zároveň byl důrazně varován, že pokud bude řetězec jeho vinou
přetržen, snese se na něj ukrutné neštěstí. Tyhle čínské dopisy štěstí, jak se jim tehdy říkalo, přežily dodnes – jen zásluhou facebooku už je není třeba opisovat, o to intenzivněji je však člověk
vybízen k jejich sdílení. A to zejména za času koronaviru! V prvních dnech měl člověk sdílet se všemi svými přáteli varování – v případě nákazy za žádných okolností nepožívat brufen, jinak hrozí
smrt. Pak došlo na prevenci – vir údajně nesnese skořici a chilli, které je ideální používat do zázvorového čaje. Případně do svařeného vína, protože jsme koneckonců Češi, které vždy spolehlivě
vyléčí alkohol, takže kdo má, ať se kurýruje slivovicí. Včera ještě spásu přinášely éterické oleje z borovice, tymiánu či kafrovníku lékařského, dnes už jsem byl vyzván k šíření zaručeného
superléku v podobě – kysaného zelí! Účinnost ničeho z toho sice zatím žádný odborník nepotvrdil, ale třeba je to jak s existencí boží – jeden nikdy neví!

14:21

Oliver Adámek

NĚMECKO VYČKÁVÁ

"Nikdo nenosí roušky, obchody jsou otevřené. Vláda to nebere dost vážně," píše mi kamarád Rafael z Mannheimu, třísettisícového německého města se 70 potvrzenými případy nákazy. Německá
vláda podle něj dělá málo, počet nakažených se v celé zemi blíží 10 tisícům a tvrdší opatření nepřichází. Instutut Roberta Kocha pro prevenci nemocí říká, že pokud se šíření rychle nezastaví,
může být v Německu za 2 až 3 měsíce 10 milionů nakažených.

Pro srovnání: při deseti tisících nakažených zaváděla Itálie se 60 miliony obyvatel (Německo má 82 milionů) celoplošnou karanténu, přesto má s epidemií pořád velké problémy.

13:06

Petr Sokol

ISLANDSKÁ CESTA

Je zajímavé sledovat, jak se různá proticoronavirová opatření přelévají ze státu do státu. Demonstrovat to jde na dnešním rozhodnutí vlády, že budou vymezeny speciální časy, kdy budou moci v
ochodech s potravinami nakupovat mezi 10. a 12. hodinou pouze senioři nad 65 let. S tímto opatřením přišel jako první v Evropě Island. Včera ho "okopírovalo" Srbsko a dnes toto opatření přijala i
Česká republika.

12:43

Reflex

V maloobchodních prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Na dnešním zasedání o tom rozhodla vláda, informoval novináře premiér
Andrej Babiš (ANO). Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko.

12:03

Reflex

Vláda dnes schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci. Informaci Deníku N upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Vicepremiér a ministr
vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka
přepravit mimo jiné 30 milionů roušek.

"Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

10:42

Oldřich Tichý

TONDA UŠATEC JE "IN"

Druhý komunistický prezident Anotnín Zápotocký, přezdívaný v dobách své politické kariéry mimo jiné i Tonda Ušatec, jde i 63 let po své smrti s dobou. Jeho socha v rodných Zákolanech na
Kladensku se proti koronaviru chrání rouškou. Mnohé možná překvapí, že tento bolševický zločinec, který měl osobní zodpovědnost za procesy v 50. letech a má na svědomí životy desítek lidí, má
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v obci pořád svůj pomník. "Bylo několik lidí, kteří seděli u všech rozhodnutí. Byli plně zodpovědní za to, co se tady dělo. Stejně tak Zápotocký, také měl krev na rukou," odmítl už dřív jakékoliv
pochyby o vině zákolanského rodáka například historik Michal Stehlík. Místní ale přesto přistupují k pomníku shovívavě. Berou ho jako připomenutí doby, na kterou by se nemělo zapomenout.
Občas jen někdo Tondovi nabarví ruce na rudo, teď zase dostal roušku.

09:44

Petr Sokol

AKTUÁLNĚ NEJVÍCE ZASAŽENÉ ZEMĚ: TRPASLIČÍ STÁTY A SEVERSKÉ OSTROVY

Aktuální údaje statistického serveru Worldometres ukazují zásadní změny ve smutném žebříčku nejvíce zasažených států. V množství onemocnění na počet obyvatel teď bohužel celosvětově vede
San Marino, malý stát ze všech stran obklopený Itálií. Země s 33 tisíci obyvatel už má 119 případů nemoci a 11 mrtvých, což by odpovídalo 35 tisícům nakaženým a 3.300 obětem u nás, pokud
srovnáme celkové počty obou států.

Na druhé místo žebříčku se s jediným nakaženým dostal další miniaturní stát - Vatikán, jehož území v Římě je opět ze všech stran obklopeno italským státem.

Třetí místo, pokud počítáme i různá automní území, nyní zaujímají Faerské ostrovy, patřící pod Dánsko. Ze samotných států je to potom Island, který jako jediný ze států s větším územím v
množství onemocnění na počet obyvatel předstihl už i Itálii. Třetí je v tomto měřítku aktuálně také stát, který dosud nepatřil k nejvíce zasaženým - Lucembursko.

9:25

Adéla Knapová

NAKOPNĚTE SE

Kdo chtěl začít běhat nebo alespoň chodit na pravidelné procházky, má teď ideální příležitost. Vyjděte nebo vyběhněte hned po ránu a nakopněte svá těla, imunitu i zdrchanou a panice tak snadno
podléhající psýchu. Garantuju vám, že i vaše město bude najednou vypadat jinak a nic nebude tak katastrofické a beznadějné, jak se nyní možná zdá (když to vydržíte, tak ani ta vaše kondička).
Téměř nikoho nepotkáte, projede kolem vás ztěží pár aut, bude to tedy město a vy, případně vaše děti, pes... koho vezmete s sebou. Já při svém ranním běhání po jindy přelidněném centru staré
Prahy (Petřín - Kampa - Karlův most - Žofín) potkala dnes ráno v šest čtrnáct lidí a světe div se, kromě jednoho bezdomovce se na mě dokonce usmáli - pořádný úsměv jde poznat i přes roušku.
...a pak že nepíšeme i pozitivní zprávy.

8:21

Oldřich Tichý

SMRT PĚKNĚ 50:50

Statistická data z Číny ukázala, že mezi muži a ženami nakaženými koronavirem je výrazný nepoměr ve smrtnosti. Zatímco z nakažených mužů umírá v Číně 4,7 %, u žen je to 2,8 %. Nejdřív mne
to teda dost naštvalo - jsem (zejména u některých otázek) zastáncem rovnosti pohlaví. Ale vzápětí jsem se uklidnil. Jde přece od data z Číny! Evropská unie, kde do loňska měla na starosti
agendu rovnosti pohlaví komisařka Věra Jourová, by něco takového rozhodně nedopustila. Tady se bude umírat určitě poctivě 50:50. I kdyby se to u žen mělo dohnat nějakými kvótami.

02:45

Petr Sokol

PRVNÍ EVROPSKÝ ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

Srbsko se jako první uchýlilo k zavedení zákazu vycházení. Od dnešních deseti hodin ráno platí úplný zákaz vycházení pro lidi starší 65 let ve větších městech a pro lidi starší 70 let v obcích do
pěti tisíc obyvatel.

Pro všechny zbylé občany pak byl zaveden úplný zákaz vycházení od osmi večer do pěti ráno.

Celý Balkán včera zažil nárůst počtu nakažených a první dva případy se objevily i v poslední evropské zemi, která dosud byla "corona-free" - v Černé Hoře.

22:24

Milan Tesař

Zpátky na Tenerife. V okamžiku, kdy Mirka sehnala rýži, já se začal učit španěsky a na střeše apartmánu jsme našli senzační plac na cvičení, stal se zázrak. Ani ne po čtyřech dnech mi to zvedli
na hotlince ministerstva zahraničí. Tam mě hodná paní přesměrovala na španělský konzulát, kde mi jiná hodná paní svěřila, že na zítřek je vypravený poslední repatriační let. Organizuje ho
Canaria Travel pro své klienty, ale třetí hodná paní mě uklidnila, že pamatují i na solitéry. Dvě hodiny poté jsem měl v emailu letenku. Zítra v deset večer se vracíme do Prahy a šup do karantény. A
pokud ministr zdravotnicví dnes odpoledne schválí laboratoři Tilia ten geniálně jednoduchý protokol pro testování, nemusela by trvat ani čtrnáct dní. Dovedete si představit senzačnější dovolenou?

22:20

Oliver Adámek

BEZ ROUŠKY ANI DO OBCHODU

Praha rozšiřuje opatření proti šíření koronaviru: od zítřejších 12 hodin bude rouška nebo jiný ochranný prostředek povinný kromě MHD i v obchodech, zdravotnických zařízeních, sídlech veřejných
orgánů i na nádražích. Zkrátka ve všech veřejných vnitřních prostorách. Není na co čekat, kus látky si přes obličej můžeme uvázat všichni, stačí šála, šátek nebo triko.

18:56

Petr Sokol

SYMBOL TĚCHTO DNŮ: FRONTA PŘED PROSTĚJOVSKOU GALANTÉRIÍ

V hanáckém Prostějově na střední Moravě dnes byla během dne největší fronta před galanterií v centru města. Všichni ve frontě měli roušky a čekali v předepsaných rozestupech.

Jedno ze zdejších mateřských center zase začalo organizovat bezkontaktní centrum pro předávání podomácku vyrobených roušek. Lidé je mohou právě do Rodinného centra Lodička nosit a
vkládat do pravidelně desifinkované schránky. Tam si je potom mohou zájemci vyzvednout.

Díky podobným aktivitám lidí se jedním ze symbolů těchto těžkých dnů v České republice bez pochyby stane právě fronta před galantérií.

18:55

Jana Bendová

AKTUÁLNÍ VÝZKUM: VÝVOJ MÍNĚNÍ O COVID-19

A dnes do třetice příspěvek analytičky Simony Weidnerové:

Renomovaná výzkumná agentura SC&C spol. s r.o. zopakovala po dvou týdnech online výzkum na téma koronavirové nákazy. Sběr dat na 1 253 respondentech proběhl 13. – 16. 3. 2020 metodou
CAWI (online). Po dvou týdnech vzrostl pocit ohrožení v populaci o více než 20%.  Výrazně senzitivnější jsou ženy a senioři . Narůstá pocit důvěry ve stát , zejména senioři 65+
deklarují v 90 % případů důvěru státu.
Na otázku „Děláte v souvislosti s Covid-19 nějaká mimořádná opatření?“ odpovědělo 76 % respondentů, že se vyhýbá místům s vysokou koncentrací lidí , to je nárůst o více než polovinu
oproti období před dvěma týdny. Dále se 66 % lidí častěji myje a 68 % lidí více sleduje televizní zpravodajství .
Pokud jde o zásoby, jako opatření v souvislosti s Covid-19, tvrdí 17 % lidí, že tvoří zásoby potravin a 12 % lidí si tvoří zásoby léků .
Výsledky celého šetření jsou k dispozici zde: https://scac.cz/aktualni-vyzkumvyvoj-mineni-o-covid-19/

17:13
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Oldřich Tichý

ZÍTRA RÁNO V PĚT

Premiér Babiš na tiskové konferenci prohlásil, že Česko je ve válce s koronavirem. Souhlasím. Ale někdo, kdo více než měsíc před prvními tuzemskými případy nákazy ignoroval ve sněmovně
varování, že se blíží megaprůšvih, by měl být na výrazy jako je "válka" nebo třeba "výjimečný stav" velmi opatrný. To, že není dostatek ochranných pomůcek ani pro lékaře a sestry, je jeho vina.
Pokud by si snad chtěl připomenout, co by ho za takový šlendrián čekalo ve skutečné válce na frontě, ať si nechá od superstar ministra zdravotnictví Vojtěcha zazpívat Nohavicovu písničku "Zítra
ráno v pět". A pak ať začne vážit slova.

17:08

Oliver Adámek

NEBUDE CHMEL?

Koronavirus může dopadnout i na českou produkci piva. Do země se teď nedostanou brigádníci ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Bulharska, kterých do Česka na jarní drátkování chmele
normálně dorazí 2-3 tisíce. Tuto práci je nutně potřeba udělat v příštích týdnech. Většina českého chmele bývá na export, je ale samozřejmě zásadní i pro české pivovary.

16:20

Petr Sokol

ZEMAN SE VRACÍ...

Prezident Miloš Zeman podle svého "viceprezidenta" Jiřího Ovčáčka pronese projev k národu "tento týden". Chtělo by se napsat, že už tento týden...

15:49

Kryštof Pavelka

PRAVICOVÁ SMRT

"Taky doma nemám roušku. Někdo se podivoval, jak to, že nenosím roušku. O mně je všeobecně známo, že na lyžích nenosím helmu. To je taková moje polemika s takzvaným principem
předběžné opatrnosti, který přes zelenou ideologii ovládl náš svět." Toto moudro sdělil národu bývalý prezident Klaus v rozhovoru pro Echo24. Vedle čokoládového krému a lyží je tak zřejmě
dalším atributem autentického pravičáctví thatcherovského střihu smrt na oboustraný zápal plic. V rámci volné ruky koronatrhu se rovněž patrně doporučuje nakazit co nejvíc lidí. 

Leckdo se diví, proč v televizi či rozhlase nevystoupí Miloš Zeman. V situaci, kdy bývalá hlava státu jede podobný bomby je ale snad jen dobře, když si ta současná dává timeout. 

15:39

Oliver Adámek

JAKO RODINA

"Vždy jsem se uměl postarat o rodinu, o přátele, o zaměstnance a taky o sebe. A myslím, že bych se o naši rodinnou firmu, Českou republiku s deseti miliony členů, taky byl schopen postarat," řekl
v roce 2016 Andrej Babiš. Je to jasné - aktuální situace je mimořádná a nezvyklá, v okolí pana premiéra zřejmě byli vždycky všichni zdraví! A když ne, spíchli si roušku sami.

15:35

Reflex

FOTBALOVÉ EURO AŽ ZA ROK

UEFA potvrdila, že letní fotbalové Euro kvůli pandemii koronaviru o rok odložila. Šampionát se bude hrát od 11. června do 11. července 2021.

15:32

Adéla Knapová

JÍZDA ZA VŠECHNY PRACHY

Zatímco se mnozí snažíme zdarma a nezištně v rámci zvládání situace s koronavirem pomáhat, někteří na to jdou z opačné strany a zdražují. Například jízdenky na vlak Regiojet stojí až dvakrát
víc než dřív. Takže z Brna do Prahy pořídíte lístek bratru za 371 korun – ovšem je to lístek 2.třída karanténa. Lístek na první třídu v karanténě je pak za 742 Kč. Aby se dodržely vzdálenosti, musí
se prodat méně lístků. A méně lístků je menší zisk. Alespoň někdo nepodléhá panice a chová se dál čistě tržně a nelidsky.

A jakoby to nestačilo, můžete také od Regiojetu očekávat tuto zprávu: „Vážení cestující, pokud si rezervujete jízdenky do kupé, dbejte zvýšené pozornosti při výběru sedadel. Pokud již v kupé,
které si vyberete, dříve byla rezervována jízdenka jiného cestujícího, palubní personál vás usadí na jiné volné místo ve vlaku, a pokud již nebude ve spoji místo, budete muset cestu strávit v uličce
mimo kupé, abychom cestujícím zaručili bezpečnou vzdálenost od ostatních.“

Tomu se říká smysl pro černý humor.

15:23

Kryštof Pavelka

BABIŠ JE PANTÁTA BEZROUŠEK

Několik dní to vypadalo, že politickým vítězem pandemie bude v Česku jednoznačně premiér. Působil sebejistě, vláda vydávala rozhodná opatření, jež patřila k těm nejrazantnějším v Evropě.
Jenže stačilo pár dní pod tlakem a všechno je jinak. Ukázalo se, že vláda, která daní práci svých občanů třiačtyřiceti procenty, jim pak v době krize není ani schopná dodat kus hadru před ústa.
Znovu se projevil Babišův sklon k dětinskému, umanutému vztekání, který ho na každé tiskovce ovládá silněji a silněji. A především: nikdy nebyly vidět limity Babišova "řídit stát jako firmu" jako
teď. V firmě, kde "hoří" termíny či vázne dodávka produktů, se možná dá leccos dohnat mikromanagementem a někdy i trochou toho křiku. V rámci celého státu však těžko. Andrej Babiš nepůsobí
dojmem krizového manažera, ale bezradného pantáty Bezrouška.

15:22

Veronika Bednářová

ROUŠKY PODLE PODOLSKÉ

České ženy znovu zasedly za šicí stroje, měli bychom jim poděkovat. Přečtěte si 3 důvody, proč je doma vyrobená rouška lepší, než žádná rouška.

1. Jsou krásné. Jsou z bavlny a dají se vyvářet. Vyzvedla jsem si jednu tuhle puntíkovanou dnes ráno u překladatelky Elišky Hulcové. I šňůrky jejích roušek jsou z bavlny a dají se vyvářet. Eliška
šije roušky každý den, pak je nosí na poštu a zdarma posílá tam, kde jsou nejpotřebnější. Většinou do seniorských domovů.

2. Když ji pro sebe a svoje blízké máte, můžete do veřejné hromadné dopravy, jste aspoň trochu chráněni a s menší pravděpodobností nakazíte ostatní. Navíc je tu aspekt slušného chování a
ohleduplnosti.

3. Pro ty, kterým design ani slušnost nestačí, je tu renomovaná zahraniční studie. Chirurgická rouška je podle ní více účinná než domácí rouška z utěrky nebo z obyčejné bavlny, ale „je to lepší než
žádná ochrana,“ stojí v závěru. No prostě přesně podle zdravého rozumu.
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15:17

Milan Tesař

Zpátky na Tenerife! Druhý den po odletu posledního letadla do Čech. Pokračuje zákaz vycházení. Ven lze chodit pouze po jednom a to pouze do supermarketu, lékárny, anebo do kadeřnictví,
které se tu považuje za součást hygieny. Snídáme na terase v bezprostřední blízkosti našich sousedů, zřejmě britských dělníků. Ještě včera ty hory potetovaného masa s vyholenými hlavami celý
den nasávali na balkoně, zpívali a mysleli si, že snadno přežijí nucený kanárský exil pod zavřeným španělským nebem. Dneska už nezpívají, visí na mobilech a jsou evdentně nasraný a řvou jako
každý, kdo nemůže ven. Ivan Kytka z Deníku N navrhuje reprízu operace Dynamo z května roku 1940, "kdy necelá tisícovka anglických soukromých plavidel tehdy přepravila z Dunkerque 336 tisíc
britských a dalších spojeneckých vojáků uvízlých na francouzském pobřeží kanálu La Manche po invazi nacistů do Francie”. V zájmu vlastního pudu sebezáchovy bych se za to hlasitě přimlouval.

14:53

Petr Sokol

ROUŠKY BUDOU V OBCHODĚ

V obci Linhartice na Moravskotřebovsku právě paní starostka prostřednictvím obecního rozhlasu informovala občany o tom, že vedení obce organizuje na dobrovolnické bázi výrobu roušek. K
dostání budou v omezené míře v místním obchodu se smíšeným zbožím, kam je vstup nyní povolen pouze se zakrytou částí obličeje, i třeba provizorními prostředky.

I v této obci aktivita a solidarita místních lidí nahrazuje situaci, kdy z centra stále nepřicházejí ochranné pomůcky.

14:07

Jana Bendová

KDO NEKRADE, OKRÁDÁ SVOU RODINU

Zde další postřeh analytičky a spolupracovnice Reflexu Simony Weidnerové:

Aktuální příspěvek generálního ředitele Tesco CZ na sociální síti LinkedIn mi připomněl vtip, který koloval o sedmi divech socialismu. Tehdy skoro každý na svém pracovišti občas něco sebral,
zejména nedostatkové zboží. Čtvrtým divem socialismu bylo, že v obchodech nebylo nic k dostání a přesto lidé měli všechno. A i když mnozí kradli, nikde nic nechybělo.
Dnes ale chybí. Patrik Dojcinovic z Tesca na svém profilu uvedl: „Bohužel vidíme, že nám na některých obchodech mizí celá balení rukavic z pekáren, antibakteriální gely z pokladen, informačních
koutků, zákazníci jsou na naše kolegy mnohdy velmi vulgární... Chápu, že situace je zde opravdu mimořádná, ale také věřím, že společně jsme schopni situaci zvládnout. Pojďme se zamyslet,
jsme v tom všichni SPOLEČNĚ. Díky moc.“

Vypadá to, že kdo nekrade, nechrání svou rodinu před koronavirem. Tahle vlastnost „znárodnit“ si chybějící zboží nám evidentně zůstala i 30 let po sametové revoluci.

13:31

Jana Bendová

ZAORÁLEK SE OMLUVIL

Ministr kultury, sociální demokrat Lubomír Zaorálek stojí za vládními opatřeními, ale myslí si, že je "zcela OTEVŘENĚ" nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. "Milióny kusů zdravotnického
materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu OMLUVIT veřejnosti".

Fajn. Můžete si říci, že omluva hezky vypadá, nebolí, ale místo roušky nepomůže. Když si ovšem uvědomíme, jaký poměr k omluvám za vlastní chyby mají někteří veledůležití čeští politici, tu
Zaorálkovu kvitujeme.

P.S. Omlouvá-li se za vládu, to znamená i za pana premiéra? A pan premiér o tom ví?

12:47

Oldřich Tichý

MŮŽETE TŘEBA… VČELAŘIT

Ministerstvo zemědělství dnes na svých internetových stránkách konečně přineslo pozitivní informace, které jsme všichni už tak dlouho potřebovali slyšet (viz příspěvek níže). Chodit na ryby, lovit
zvěř a včelařit je podle výjimky z karanténních opatření stále možné. Jupííí! Ovšem přece jen ještě nepropadejme bezbřehému jásotu a bouchání šampaňského raději zatím pozdržme. „Jakákoli
shromáždění nejsou nezbytná pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich,“ připomnělo ministerstvo. Kruci! To bude zklamaných lidí, kteří se už už
nemohou dočkat, až se konečně zase sejdou s partou kamarádů a společně si krásně zavčelaří. Musíme holt vydržet.

12:05

Adéla Knapová

CHCEME DOBRÉ ZPRÁVY

„Nevím, proč nemůžete aspoň teď psát něco pozitivního. Přestaňte se navážet do premiéra, který dělá, co může, aby nás zachránil,“ napsal čtenář ( cituji jeden z těch slušnějších a neagresivních
vzkazů).

Ano, poptávka po lepších zítřcích je logicky veliká. A ano, premiér, jehož hlavním slibem bylo, že bude líp, je dál (bohužel) i díky své účelové propagandě, jež se bohužel nekryje s realitou, ani s
názory a doporučeními skutečných odborníků, mnohými vnímán jako spasitel. Ano, bude líp. Ano, můžeme psát jenom pozitivní texty - a tedy se přidat k mase těch, co každého, kdo nesdílí hesla
současné vládní guerilly, která využívá uměle přiživovanou paniku i reálnou krizi, již sama způsobila a nadále prohlubuje, k posílení vlastních pozic a zisku, vidí jako vlastizrádce.

Ano, je nám třeba naděje a dobrých zpráv.

Ale ještě víc je nám třeba reality. Té, kterou možná nechceme vidět. Jsou v ní ostrůvky dobra a pozitivna, altruismu i znovu nalezené ohleduplnosti. Ale zatím jsou to skutečně jen ostrůvky. Jsme
za ně vděční, všichni. Upínáme k nim své zraky i srdce. Ovšem není možné proto dělat slepé a nechat to negativní a špatné být. Zlo má potenciál samo sebe násobit, stejně jako lež a podvod.

A právě v dobách křehkých, jako je ta, jíž společně procházíme, je moc zla násobená záměrně přiživovaným strachem na úkor svobod (je to pro vaše dobro: poslouchat, nemyslet, nemoct se
rozhodovat, myslíme za vás) nebývalá. Spisovatelé a novináři tu nejsou od toho, aby říkali, jak báječný je život a že vše bude mít dobrý konec, jejich úlohou je reflektovat svět kolem nás a v nás
jaký skutečně je.

11:52

Oliver Adámek

OPTIMISTA

Japonský premiér Šinzó Abe stále počítá s olympiádou v Tokiu v řádném termínu (letošní červenec a srpen) a s diváky. Mezinárodní olympisjký výbor se má k tématu dnes sejít. Uvidíme, jestli
premiérův optimismus přesvědčí.

11:46

Petr Sokol

NA VIRUS PO IZRAELSKU

S coronavirem po svém bojuje i Izrael. Tamní vláda schválila povolení tajné službě Šin bet, aby prostřednictvím monitorování pohybu mobilů hledala lidi, kteří byli v kontaktu s lidmi, u nichž se
nákaza potvrdila. Část opozice sice začala krok kritizovat z procedurálních důvodu, že byl obejit parlament, ale generální prokurátor Avichaj Mandelblit krok podpořil s tím, že šlo o naléhavý případ,
který navíc zachraňuje životy lidí.
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Police by navíc měla získat data z mobilů k tomu, aby mohla kontrolovat, zda lidé dodržují karanténu.

11:37

Jana Bendová

KDE SE TY ROUŠKY BEROU?

V Praze platí povinnost vybavit se do prostředků městské hromadné dopravy ochrannou dýchacích cest, ať už jsou to roušky, respirátory, šátky či šály. Jak uvádí ve své zprávě městská policie,
strážníci hlásí, že až 95 procent cestujících opatření respektuje. Mezi těmi, kteří ne, byli převážně cizinci.

U nás, v okrajové části Prahy, je na ulicích jako vymeteno, v obchodě a v lékárně ovšem potkáte pouze lidi s rouškami, tu a tam i se šátky. Je to skvělé. Jen člověka napadá, kde lidé ty skutečné,
nikoli amatérsky spíchnuté roušky berou? Na dvěřích lékárny visí cedule, že roušky nejsou a ani nevědí, kdy budou.

11:32

Oldřich Tichý

ROUŠKY PRO VŠECHNY

Prakticky ze dne na den se roušky staly v pražských ulicích naprostou samozřejmostí. V MHD bez nich nikoho nepotkáte, v obchodech výjimečně. Lidé si je šijí doma, někteří na sociálních sítích
nabízejí výrobu třeba i jen po pár kusech pro ostatní. Voličům Andreje Babiše pak vtipálci doporučují speciální model.

11:09

Oldřich Tichý

DRAHÝ KLID NA SPÁNEK

Vzpomínáte si, jak loni a předloni bylo stále více slyšet, že různé světové metropole a další města už začínají ztrácet trpělivost s davy turistů a pomalu uvažují o tom, jak jejich nekontrolovaný příliv
omezit? Ani Praha nebyla výjimkou. „Místním došla trpělivost a chtějí rázné řešení,“ popisoval před rokem situaci v centru české metropole takzvaný noční starosta Jan Štern. Ten dostal od vedení
města za úkol hledat kompromis mezi hlučným turistickým ruchem a klidným životem starousedlíků. Rezidenti si stěžovali, že zejména cizojazyčný hukot neustává ani v nočních hodinách. Teď si s
ničím podobným nemusí dělat starosti a mohou klidně spát. Ovšem jen do té doby, než na centrum Prahy i zbytek města, které na turistickém ruchu dlouhodobě a masívně vydělávalo, dolehnou
ekonomické důsledky praktické neexistence turistů. Pak možná na nějaké to rušení nočního klidu ještě zavzpomínají se slzou v oku.

11:04

Veronika Bednářová

HRAJE BORIS JOHNSON RUSKOU RULETU?

Velká Británie konečně aspoň nějak reaguje na koronavirus: Boris Johnson včera požádal Brity, aby nechodili do barů, do restaurací a do klubů; nic z toho ale nezavírá. Stále také nezavírá školy.
Některým kulturním institucím už z toho došly nervy; například špičkové londýnské divadlo Royal Court se včera zavřelo samo, bez státního nařízení.

V Británii je v tuto chvíli 1543 nakažených, počet vzrostl o 171 za den, 55 lidí je mrtvých.

Na stránce ještě dnes ráno najdete podivné informace, například „Zůstaňte doma, jestliže máte příznaky koronaviru,“ a zároveň „Testování na koronavirus není třeba, jestliže zůstáváte doma,“ a
taky „Pokud máte příznaky, zůstaňte doma 7 dní“. Premiér Johnson už ale od včerejška mluví o tom, že by nemocní měli zůstat doma 2 týdny. Také konečně oznámil, že bude pořádat každodenní
brífinky; zatím ale nevysvětlil, proč stojí Británie úplně mimo proud ostatních, s pandemií bojujících zemí. Méně už, naštěstí, mluví o tak zvané „kolektivní imunitě“, anglicky „herd immunity“, což je
teoretická alternativa k boji s epidemiemi: izolují se při ní jen ti nejslabší (v tomto případě staří, nemocní a těhotné ženy) a pak se počká, až virus promoří celou zemi a zdraví lidé si tím získají
imunitu. Teoreticky to prý funguje, ale takhle v přímém přenosu, live, s testovacím vzorkem 65 milionů lidí, to ještě nikdo nezkusil.

9:11

Veronika Bednářová

Dnes ráno, 8:20, na Staroměstském náměstí. Vymeteno. Pracují tam jen tyto dvě ženy. Děkujeme!

9:12

Jana Bendová

EFEKT RTĚNKY

O kráse v časech koronaviru pohledem analytičky Simony Weidnerové:

Včera se na sociální síti LinkedIn objevila odsuzující debata o tom, jak v kadeřnickém businessu „přes nařízení vlády o okamžitém uzavření všech salonů v ČR volala spousta zákazníků, jestli by to
třeba nešlo potutelně ve zhasnutém salonu, nebo u nich doma... když byli odmítnuti, tak se ukázal pravý charakter lidí.“ Reakce podrážděných zákaznic byly prý negativní, až afektované.
Příspěvky vyzývaly k toleranci nás všech navzájem. Proč ta hysterie?

Klasičtí ekonomové by jistě předpokládali, že v dobách krize či ekonomické recese klesne poptávka po kadeřnických službách, nebo po kosmetických výrobcích. Jenže opak je pravdou. Říká se
tomu efekt rtěnky (lipstick effect). Leonard Lauder totiž zjistil, že prodej rtěnek se zvyšuje během hospodářského poklesu, což vysvětluje jednak psychologicky (ženy si chtějí zlepšit náladu a
udělat si něčím radost), ale také podvědomým úsilím poměrně „levně“ zvyšovat fyzickou atraktivitu ve více konkurenčním prostředí.

V posledních letech sice oblíbenost rtěnek ustupuje jiným kosmetickým produktům, ale efekt samotný nemizí. Proto vědci celkově zkoumají spíše efekt krásy (beauty index), aby se ukázalo, že v
dobách recese spotřebitelé investují více do kosmetických produktů či služeb všeobecně. Je to racionální nebo intuitivní chování? Nepochybně obojí, jen těžko říci v jakém poměru.
Každopádně je dobře, že nám zatím drogerie s kosmetikou nezavřeli.

08:07

Petr Sokol

VIROVÉ STATISTIKY

K včerejšímu půlnoci byla Česká republika státem s 23. nejvyšším počtem nakažených v rámci celého světa, což znamená, že jsme za poslední dva dny tímto žebříčkem vystoupali bohužel o pět
míst nahoru. Menší posun jsme zaznamenali v počtu onemocnění na počet obyvatel, kde jsme aktuálně 26. Čelo v tomto žebříčku už plně převzala Evropa, a to v pořadí Itálie, Švýcarsko, Norsko a
Španělsko.

Celosvětově už bylo nakaženo tíměř 183 tisíc lidí, zemřelo jich přes sedm tisíc a téměř 80 tisíc se uzdravilo.

0:30

Reflex

FRANCIE UZAVŘE SCHENGENSKÝ PROSTOR

Francie od úterního poledne omezí kvůli šíření nového typu koronaviru pohyb obyvatel na veřejnosti. V televizním projevu z Elysejského paláce to dnes oznámil francouzský prezident Emmanuel
Macron. Druhé kolo místních voleb plánované na neděli se odkládá. Od úterního poledne se podle Macrona rovněž na 30 dní uzavřou vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu.
Francie má již více než 6600 potvrzených případů nákazy koronavirem a 148 mrtvých.

21:05

Reflex
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LIDÉ NAD 70 LET BY NEMĚLI VYCHÁZET

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory opouštět areál těchto zařízení. Po dnešním jednání vlády to
řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Senioři by podle premiéra měli domov opouštět jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči. Vláda zároveň požádala samosprávy, aby seniorům při zvládání základních životních potřeb
pomohly, včetně nákupu potravin a léků.

20:25

Oliver Adámek

TRENÉR ZPÁTKY Z KARANTÉNY

Před pár týdny česká i další zahraniční média psala o údajném vyhazovu fotbalového trenéra Honvédu Budapešť Giuseppeho Sanniniho, který mohl být v kontaktu s nakaženými koronavirem.
Klub od začátku vyvracel zprávy o odvolání a prohlašoval, že trenér je jen v domluvené karanténě, sám Sannino na klubových stránkách popsal, že týmu uděluje pokyny na dálku. Nepravdivá
agenturní zpráva vyšla na největších webech u nás s interpretací, že trenér byl vyhozen, a to kvůli své národnosti. Následovaly logicky komentáře v duchu "No jo, Maďaři..."

Sannino o víkendu odtrénoval první zápas po karanténě, bohužel před prázdným stadionem a poslední přes přerušením maďarské ligy. Během minulých týdnů byl s týmem ve spojení, zatímco byl
v Česku i jinde virtuálně vyhazován.

20:02

Oliver Adámek

STATISÍCE KNIH ZDARMA

K projevům velkorysosti v epidemickém čase se přidává Národní knihovna - vysokoškolákům zpřístupní 206 tisíc titulů ve svém online-archivu. Jde o monografie, sborníky i časopisy, číst je bude
možné v aplikaci Kramerius. Děkujeme!

19:41

Reflex

UMĚNÍ NA GAUČI

Vidět Monu Lisu a nehnout se z ušáku? Nově můžete vyrazit do nejslavnějších světových muzeí, a přitom neopustit svoje oblíbené karanténové stanoviště. Stovky muzeí jsou z krizových důvodů
online, zpřístupnily virtuální prohlídky a návštěvy bez letenek i bez vstupenek – a jsou skvělé. Newyorská pobočka Guggenheimových muzeí jde až do nejmodernější současnosti, Monet je k vidění
v pařížském Musée D´Orsay, holandské Rijksmuseum v Amsterdamu má virtuální prohlídku jak živou. A za Londýn: v Britském muzeu je magnetem slavná Rosettská deska, díky které byly
rozluštěny egyptské hieroglyfy. A zkuste taky cestu celou historií. Bez roušky.

19.36

Jana Bendová

ITALSKÝ SMUTEK

Počet mrtvých v Itálii kvůli nemoci způsobené novým typem koronaviru vzrostl na 2158. Celkový počet nakažených je nyní 27 980. A alespoň jedno optimistické číslo: 2 749 lidí se už uzdravilo.

19:33

Jana Bendová

SOLIDARITA NETRÉNOVANÝCH

Práce z domova se dá vydržet. Dokonce může být pro leckoho příjemným oživením rutiny. Ale vymýšlet každý den co uvařit nejen k večeři, ale nově i k obědu, to už je nápor na netrénovanou
psychiku. Snad jen pomyšlení na nebohé rodiče, kteří se teď krom jiného učí doma se svými potomky...

19:19

Petr Sokol

VYSTOUPÍ FRANCOUZSKÝ PREZIDENT I BELGICKÝ KRÁL

Dnes večer ke svým občanům pronese mimořádný televizní projev jak francouzský prezident Emmanuel Macron, tak belgický král Philippe. Zvláště ten druhý projev je mimořádný. Belgický král
tímto způsobem promluvil ke spoluobčanům zatím jen jedinkrát - po teroristických útocích v Bruselu v březnu 2016.

A u nás?

19:08

Petr Sokol

PAŘÍŽ ZAKÁZALA VSTUP DO PARKŮ

Pro ty, kdo berou současnou krizi jako závod o to, která země zavede nejtvrdší opatření, přišla nemilá zpráva. Ve Franci postoupili o krok dále než Česká republika, když Paříž dnes zakázala vstup
do parků, na který u nás stále platí výjimka. A v Belgii vlámský premiér Jambon dokonce vyzval k zavedení večerního zákazu vycházení...

18:18

Oldřich Tichý

NĚKDY JE MLČETI ZLATO

ČNB má velké zásoby peněz v hotovosti, guvernér Jiří Rusnok proto nepředpokládá jejich nedostatek, informovala Česká tisková kancelář. Nechci nikomu křivdit, ale mám trochu obavy, že tohle je
přesně ta zpráva, po které v části obýváků zazní zhruba následující: "Hele, mámo, to mne vůbec nenapadlo, že by taky mohly dojít peníze. Rychle k bankomatu, vybereme něco do zásoby."
Schválně ráno cvičně zkusím pár bankomatů zkontrolovat. A budu rád, jestli se pletu.

17:56

Adéla Knapová

SPOJENÉ SÍLY PROTI KORONAVIRU

Týmy vědců na celém světě se snaží najít lék na koronavirus. Pomáhají jim v tom i dobrovolníci a jejich počítače, jež dávají k dispozici k takzvaným distribuovaným výpočtům. Mezi nejaktivnějšími
jsou i Češi. Ať již jednotlivci, týmy nebo i firmy – například v projektu Rosettaathome, jež momentálně pracuje na přesné počítačové modelaci koronavirového proteinu, jež je nezbytný pro nalezení
léku a vakcíny, jsou v první dvacítce hned dva čeští zástupci: Czech National Team a brněnský Netbox.

17:20

Marek Stoniš

OBCHODY ZAČÍNAJÍ OTVÍRAT
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Upozornění - toto není zpráva Rádia Jerevan: Tak dlouho nás vláda ujišťovala, že je roušek dostatek a že komu chybí, tomu je premiér osobně doveze, až kabinet rozhodl o otevření obchodů s
látkami, aby si je lidé mohli ušít sami.

16:38

Reflex

PRVNÍ VYLÉČENÍ V ČESKU

V Ústeckém kraji se tři pacienti vyléčili z nemoci COVID-19. Jsou to tři lidé z Děčína, které byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru, potvrdila ČTK informaci České televize ředitelka
krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

První tři případy nákazy způsobené novým typem koronaviru Česká republika ohlásila 1. března, byl mezi nimi i muž z Děčína. Onemocnění se poté prokázalo i v jeho okolí. Bez zdravotních potíží
byli tito lidé podle Šimůnkové už dříve, uzdravení prokázaly dva negativní výsledky v rozmezí dvou dnů.

16:28

Petr Sokol

VOLBY UŽ NEBUDOU

Ve stínu včerejších razantních vládních opatření omezujících pohyb obyvatel logicky zapadlo rozhodnutí odložit doplňovací senátní volby, které se měly konat příští a přespříští víkend ve volebním
obvodě Teplice, protože v lednu zemřel tamní senátor Jaroslav Kubera. Ještě v pátek ministerstvo vnitra se senátními volbami počítalo a dokonce v sobotu provedlo v 16 obcích "mimořádné" volby
komunální.

Teď je ale situace jiná a vláda na základě vyhlášeného stavu nouze volby odložila na neurčito s tím, že nový termín určí prezident (to by mohl být asi trochu problém, když ho už pár dnůnikdo
neviděl).

K odložení voleb vláda využila paragrafy, které jí dávají možnost omezit svobodu pohybu a nařídit do některých míst zákaz vstupu. V těchto paragrafech není nic o pravomoci odložit volby, což je
zajímavé, i když se samozřejmě v celku jedná o logické rozhodnutí.

Ukazují to včerejší zkušenosti z Francie, kde přišlo ke komunálním volbám o pětinu voličů méně než obvykle, a teď se složitě řeší, co s proběhlým prvním kolem, když se to druhé asi bude muset
odložit. Odklad by mohl už dnes večer v projevu k národu mimo jiné také oznámit prezident Macron.

Jinak na to jdou v Bavorsku, kde zemská vláda dnes vyhlásila "stav katastrofy" a na jeho základě rozhodla, že druhé kolo včera zahájených komunálních voleb proběhne pouze korespondenční
volbou, což ostatně bude dost zajímavý experiment. Všichi voličidostanou volební lístky automaticky domů.

U nás korespondenční volbu bohužel stále nemáme, takže volby musíme odložit.

16:31

Oliver Adámek

PRVNÍ VYLÉČENÍ

Česko má první tři vyléčené pacienty z nákazy covid-19, všichni jsou z Ústeckého kraje. Jsme tak jedna z mála zemí, kde zatím nejsou žádné oběti a naopak se podařilo už některé nakažené
vyléčit. Konečně dobré zprávy!

16:30

Marek Stoniš

JISTOTA TISÍCOVKY

Sociální demokraté chtějí dát po skončení epidemie tisícovku všem rodinám s dětmi jako příspěvek na dovolenou, protože to podle nich pomůže rodinám a nastartuje ekonomiku. Nehodlám ten
nápad nějak zvláště ironizovat, i když by si to zasloužil. Jen bych se chtěl v Lidovém domě zeptat, jak chtějí zkontrolovat, jestli tu tisícovku lidé skutečně utratí za dovolenou nebo ne. Policie?

16:15

Oldřich Tichý

A NENÍ TO MÁLO, ZDEŇKU HŘIBOVIČI?

Pokud bude opatření platit skutečně jen o půlnoci a navíc ještě jen z pondělí na úterý, nebude mít asi velký význam :-)

14:18

Petr Sokol

ŠTO VY DELJATĚ V KARANTENE? JA GULJAJU V PARKE!

Ve včerejším usnesení vlády o zavedení omezení pohybu občanů byla trochu překvapivá jedna věc, která se už v noci stala předmětem diskuzí na sociálních sítích. Jednou z výjimek, kdy mohou
občané opustit své domovy, je totiž dle vládního usnesení "pobyt v přírodě nebo parcích". To možná není úplně šťastné. Zní to totiž trochu návodně a jde to trochu proti smyslu celého nařízení. Jak
ukazují příklady z dalších zasažených zemí, lidé mají často spíše tendence koronavirové doporučení či zákazy obcházet. V Paříže včera korzující lidé úplně zaplnili nábřeží Seiny a v Belgii
premiérka Wilmésová nejprve kritizovala restaurace, které v předvečer jejich zavření svolaly "dopíjecí" party, a následně opakovaně apelovala na belgickou omladinu, aby přestala pořádat početné
party už mimo zavřené restaurace.

Chtěla-li teď tedy naše vláda fakticky zabránit shromažďování lidí, možná neměla parky explicitně zmiňovat, protože policisté mohou v budoucnu slyšet na otázku, proč dotyčný není doma v
karanténě, překvapivou odpověď. Tou může být pro pamětníky už okřídlená věta z českého filmu Vrať se do hrobu: "Ja guljaju v parke".

14:18

Milan Tesař

Zpátky na Tenerife. Od rána jsme zavřeni v hotelu, policie nás nepustí ani k bazénu. Na snímku vidíme naše britské spolubydllící, kteří by za normálních okolností od rána nasávali a sázeli na koně
v přilehlé irské krčmě. Protože přijeli pouze kalit, nemají knihy ani jnou zábavu. Mají pouze supermarket, kam každou hodinu vyrážejí pro nové kartony místního piva Dorada. Bojíme se o ně.
Vždyť za pár dní tu bude svátek svatého Patrika. Jinak nás mile překvapilo, že zůstalo otevřené kadeřnictví. Podle Tenerife news je to proto, že kadeřnictví je součást hygieny. Mirka tvrdí, že tím
pádem tu klidně může zůstat až do května.

14:04

Reflex

DO PRAŽSKÉ MHD JEN S ROUŠKOU

Vedení Prahy zakázalo vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení primátora vstoupí v platnost od půlnoci na úterý 17. března. Novinářům to dnes po jednání pražských radních řekl
primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví.

14:00

Jana Bendová

KUTILOVÉ, HURÁ DO GALANTERIÍ
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Ministr Karel Havlíček dnes navrhne vládě povolit prodej i galanteriím. Aby lidé, kteří si chtějí podomácku vyrobit látkové roušky, měli kde nakoupit materiál. V lepších časech by to byl dobrý vtip.
Teď je to jen dobrý tip. A jako za starých časů – kde selhává stát, nastupuje české domácí kutilství.

12:59

Oliver Adámek

DOHRÁT ZA KAŽDOU CENU?

Na Anglickou fotbalovou asociaci prší kritika za pozdní zrušení zápasů Premier League. Legenda Manchesteru United Wayne Rooney si stěžuje, že se hráči berou jako pokusní králíci. „Proč jsme
čekali až do pátku? Proč musela Anglie udělat správné rozhodnutí až poté, co onemocněl Mikel Arteta (trenér Arsenalu, pozn.red.)?“ Podobně jako on vnímá situaci brankář West Hamu Lukasz
Fabianski, spoluhráč českého reprezentanta Tomáše Součka. Podle něj bude vyvíjen velký tlak na to, aby se nejsledovanější liga světa dohrála i za cenu ohrožení zdraví hráčů.

Míra opatření v Británii obecně budí rozpory, vláda oficiálně sází na vytvoření kolektivní imunity a rozhodla se „risknout“ nakažení velké části populace výměnou za udržení ekonomického výkonu.

12:59

Jana Bendová

PŮST PRO FANOUŠKY

Školní výuka probíhá pro děti přes internet, muzikanti hrají pro posluchače přes internet, ale co sportovci pro fanoušky?! Házet kladivem, plavat anebo běhat čtyřstovku doma z obýváku nejspíš
moc nepůjde.

12:19

Reflex

Kdo na komunismus zapomněl nebo ho nezažil, může si ho nyní zkusit. Stav nouze je způsob života, ve kterém nás komunisti drželi čtyřicet let. Dnešní vláda ho vyhlásila dočasně, aby zbrzdila
pandemii. Komunisti zavedli stav nouze natrvalo, aby udrželi moc. Přidali zatýkání, vraždění a celoplošné loupeže. To dnes není. Více si přečtěte v komentáři Karla Steigerwalda >>>

12:21

Jana Bendová

ODPOVĚDI (NEJEN) PODNIKATELŮM

Otevřela jsem oficiální portál pro podnikání, který provozuje agentura CzechTrade v gesci ministerstva průmyslu a obchodu https://www.businessinfo.cz

Podnikatelé i firmy tady najdou informace i rady, co v nynější situaci dělat a co má pro ně nachystané stát. A zajímavé i pro nepodnikatele jsou například stručné konkrétní odpovědi na více než
stovku dotazů, co smí a nesmí být otevřeno, za jakých okolností.

12:09

Oldřich Tichý

POZNÁTE FRONTU?

Jestli někde lidé opravdu poctivě dodržují dvoumetrové i delší rozestupy jeden od druhého, jak to v nynější situaci doporučují hygienici, pak je to ve frontě před odběrovým stanem na nádvoří
Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je to pochopitelné - pokud před vámi stojí někdo, kdo si kvůli příznakům myslí, že je nakažený koronavirem, rozhodně si s ním nechcete dýchat do obličeje.
Na první pohled tak vlastně nádvoří vypadá skoro prázdné, ve skutečnosti se přes něj ale táhne fronta čekajících.

11:57

Jana Bendová

HISTORICKÝ STIMUL

Další příděl z ekonomického glosáře Lukáše Kovandy :

„Světové trhy zažívají další „černé pondělí“. Tohle je však ještě černější než to z minulého týdne.“

„V současné době je situaci možné zklidnit zřejmě nikoli měnovou politikou, nýbrž čímkoli z následujícího. Zaprvé, nalezením účinné vakcíny či léku na koronavirus. K tomu ovšem nedojde dříve
než květnu. Zadruhé, stabilizací počtu nakažených ve většině zemí světa. Dynamika je však bohužel opačná. Například Itálie bude mít podle všeho do týdne v přepočtu na obyvatele 200krát více
nakažených než Čína. Zatřetí, provedením historického, mezinárodně koordinovaného fiskálního stimulu.  Zde je ovšem problémem to, že řada zejména západních ekonomik je už nyní
předlužena. Zvláště výrazně například těžce zkoušená Itálie“.

11:05

Marek Stoniš

ZEMĚ (RADĚJI) BEZ PREZIDENTA

V situaci, jaká panuje, by v normální zemi vystoupil prezident se zásadním prohlášením k občanům. My máme prezidenta chronicky nemocného, spadajícího mezi koronavirem nejohroženější
skupinu obyvatel. Dá se tedy pochopit, že se drží v izolaci. Sice to velké části občanů vadí, ale upřímně - opravdu byste si chtěli poslechnout prezidenta Zemana, jak nám dodává v čase epidemie
naději?

10:58

Oldřich Tichý

REFLEX DODRŽUJE KARANTÉNU

Kdo může, pracuje z domova. Aby ale ve čtvrtek bylo nové číslo tištěného časopisu na stáncích a u předplatitelů, musela přece jen část lidí přijít do redakce - dnes je totiž uzávěrka. Na snímku
šéfgrafik Michal Kořán pracuje na zlomu stránek. Zaměstnavatel dodal roušky. Všichni si pečlivě myjeme ruce, na záchodech i v kuchyňce je desinfekce. Buďte, prosím, i vy maximálně
zodpovědní. Nesnažme se karanténu babišovsky ojebať.

10:43

Oldřich Tichý

BĚHAT MŮŽETE I V KARANTÉNĚ

Důležitá informace pro běžecké závisláky - karanténa sice zásadně omezuje pohyb lidí na veřejnosti, přímo v rozhodnutí vlády je však výslovně uvedeno, že zákaz platí "s výjimkou pobytu v přírodě
nebo parcích". Ovšem pozor! Ve stejném rozhodnutí vláda "nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru". Takže běhat klidně vyrazte, ale sami. Totéž platí pro procházky i
cyklisty. Originál vládního usnesení najdete zde.

10:33

Petr Sokol

15. BŘEZEN - DEN, KDY SE "ZRODIL" NOVÝ POZDRAV

Kvůli coronaviru se v některých zemích lidéh začali místo podání ruky zdravit ťuknutím loktem. Včera se novému pozdravu dostalo globální pozornosti, když se tak před debatou demokratických
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uchazečů o Bílý dům pozdravili Joe Biden a Bernie Sanders a v Izraeli zase před jednáním prezident Reuven Rivlin a premiér Benjamin Netanjahu.

10:29

Dan Hrubý

Zážitek kamaráda z včerejšího večera: Doporučuji linku 1212. Když vybereš 1, jakože info o tom, jak se chovat v době koronaviru, tak se ozve detektivní melodie a hovor po chvíli skončí. Když
vybereš 2, jakože máš symptomy nemoci, tak to zvedne pán a hlásí se za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na nesmělý dotaz, jestli volám správně kvůli koronaviru, odpovídá: “Ano, ale teď je
toho moc, musíte dát jedničku, pokud chcete ministerstvo zdravotnictví, dvojku na ministerstvo zahraničí a vy jste dal asi trojku na průmysl”. Když mu vysvětlím, že jsem dal dvojku, která o sobě
tvrdí, že vede na zdravotnictví a ne na zahraničí, ale dovolal jsem se na průmysl, je bezradný a poprosí mě, ať to zkusím celé znovu.

09:11

Petr Sokol

NAŘIZUJE SE, ZAKAZUJE SE, ALE KDE JE NĚJAKÝ STÁTNÍK?

S drtivou většinou opatření, která včera přijala vláda se dá pod tíhou epidemie určitě souhlasit, zvlášť, když žijete jako já v Olomouckém kraji, kde je situace v některých částech ještě vážnější než
v celostátním průměru. Ale, kdo viděl včerejší/dnešní noční tiskovku, kde omezení pohybu obyvatel představoval premiér a někteří ministři, si musí klást otázku, kde je někdo, kdo tuto zemi vede a
je schopen lidem jasně, rázně, ale zároveň s pochopením pro starosti a obavy občanů jednoduše vysvětlit, proč se musí některé věci udělat. Místo toho jsme byli svědky dikce připomínající
vyhlášení výjimečného stavu: „zakazuje se, nařizuje se, přikazuje se“. Možná to někteří kverulanti opravdu potřebují takto slyšet a možná jsou už ministři přetížení a dá se to v této situaci i lidsky
pochopit, ale kde je sakra hlava státu, aby přednesla projev o naději, lidské solidaritě, národní jednotě a víře, že tuhle zkoušku jako země překonáme...

Nakonec byl z tohoto pohledu v noci nejlepší ministr vnitra Hamáček, který na otázku, co čeká ty, co pravidla nedodržují, už emocionálně zareagoval, že si budou po zbytek života vyčítat, že kvůli
jejich neopatrnosti někdo zemřel. To mu snad každý rozumí.

8:09

Reflex

HYGIENICI UZAVŘELI LITOVEL, UNIČOV A ČERVENKU

Uzavření oblasti se kromě Uničova, Červenky a Litovle týká také dalších 18 okolních obcí, vyplývá to z nařízení hygieniků. Lidé nemohou území těchto města a obcí opustit a zakazuje se také
pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu a to minimálně na dobu 14 dnů. Opatření se týká i dopravy, na dálnici D35 jsou od dnešního rána uzavřeny sjezdy a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle,
uvedlo Národní dopravní informační centrum ŘSD. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru, v celém Olomouckém kraji jich bylo 32.

07:30

Marek Stoniš

Z PROJEVU STÁTNÍKA (DÍL 693.)

Já nevím, jak Vy, ale já jsem v klidu. Přečetl jsem si projev premiéra České republiky a seznal jsem, že naše země je v dobrých rukou. Cituji: "Nekritizujte, jako. My děláme maximum, jako. Ne vy.
Ale byl tam novinář, který to na mě zkoušel, jakej jsem nejsem. Prosim vás. Ten člověk vůbec neví, co je krizové řízení, jo. Já jsem to xkrát zažil. Když byly povodně, když vám bouchne chemička,
ano? A já Vojtěchovi pomáhám, on on on on je právník, on nikdy... Jako pro nás všechny je to absolutně neuvěřitelná situace, to tady snad od 2. světové války nebylo, co se děje, jako. Takže,
takže jako ano, možná někdy mluvim nepatřičně, ale to není nic proti němu, jako. On dělá maximum. Děláme to všechno za pochodu. Ako, my sme rozšířili ty laboratoria, je rozšířené to testování,
ano, teďka všude shání a každý může říct jak stě byli připraveni. No ale, státní hmotný rezervy, já se zeptám, že kdo rozhodl o tom, že tam měli jenom deset tisíc těch respirátorů, no, ale my jsme
to nebyli, jo, a kdo to mohol vědět, že bude celý svět nakupovat, vlastně, ano, všichni. Jo, protože samozřejmě velký problém je, že ta Evropa to nedala. Ta Itálie to neustála. Ona vlastně, my
máme všechny lidi, ale teďka máme už sedm států nákazy. Dneska máme lidi, kteří se nakazili cez Španělsko, cez další státy, takže není to už Itálie. Nejdřív jsme měli Itálii a Bostonskou
konferenci, ano. A potom samozřejmě došlo k nekontrolovanému přenosu u tý sestry Frýdek-Místek, u toho řidiče, který ještě je na Bulovce."

23:52

Reflex

V Česku je 293 lidí nakažených novým typem koronaviru, uvedl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Za dnešek se počet potvrzených případů zvýšil zhruba
o 33 procent, dodal. Ministerstvo financí podle něj uvolnilo 1,5 miliardy korun jako rámec pro nákup respirátorů a další peníze navíc dostanou hygienické stanice.

První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189, v neděli ráno bylo 214 případů.

23:09

Reflex

Vláda zakázala s účinností od půlnoci z dneška na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se
nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej
Babiš (ANO).

Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu Babiš navrhoval i proto, že někteří lidé nedodržují nyní
stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Dnes v televizi Prima zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až
třímilionová pokuta.

22:33

Petr Sokol

ŠVÝCARSKO: RAKETOVÉ ŠÍŘENÍ VIRU

Ve stínu informací o dvou evropských zemí s nejvyšším počtem nakažených - Itálii a Španělsku - se dnes rozsah epidemie velmi výrazně vyhrotil také ve Švýcarsku. Země s osmi a půl milonem
obyvatel, o níž v posledních dnech často mluví český premiér, dnes diagnostikovala 842 nových případů onemocnění coronavirem, který už v zemi zabil 14 lidí. Na počet obyvatel se Švýcarsko už
proto vyznačuje po Itálii druhým nejvyšším počtem nemocných.

22:17

Petr Sokol

FRANCOUZE VIR OD UREN ODEHNAL, BAVORY PŘILÁKAL

Ve Francii skončilo dnešní první kolo tamních komunálních voleb. Hlasování za časů epidemie zde mělo jasný následek v podobě propadu volební účasti o téměř 20 procentních bodů, což znamená
hisoricky nejnižší volební účast v historii komunálních voleb. Už během sčítání výsledků se navíc řada vrcholných politiků vyslovila pro odklad druhého kola, které se mělo konat už za týden. Reálně
to ovšem také může znamenat, že při například několikaměsíčním odkladu dalšího hlasování bude nakonec dnešní první kolo úplně zneplatněno a volby po coronavirové přestávce začnou znovu od
začátku. Většinu Francouzů ale teď jistě více zajímá fakt, že dnes celkový počet mrtvých kvůli coronaviru už překročil 120 a v zemi jen za dnešek přibylo dalších devět stovek nakažených.

Jiný přístup ke komunálním volbám dnes naopak zaujali Bavoři, kteří naopak k urnám přišli v hojnějším počtu než při posledním komunálmním hlasování před šesti lety. V Bavorsku, které má
přibližně stejný počet obyvatel jako naše republika, je aktuálně uváděno téměř 900 nakažených coronavirem a čtyři pacienti už bohužel zemřeli.

20:56

Jana Bendová

NOVÁ INFOLINKA 1212
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Nová infolinka ke koronaviru 1212. Informace mi přišla z aplikace Záchranka. Hodí se vědět.

20:43

Oliver Adámek

ROUŠKY PRO LAJKY

Nejsledovanější český tiktoker Adam Kajumi (se 600 tisíci followery) se v živém streamu pochlubil rouškami a slíbil, že o ně vyhlásí soutěž. Co se dá dělat, čísla sledovanosti a interakcí se na
epidemii neptají. Nakonec ale (asi na základě reakcí) soutěž nepořádal a roušky věnoval na Bulovku. Aspoň že tak, každý kus jde k dobru.

20:37

Petr Sokol

KORONAVIRUS ZNIČIL ÚČTENKOVKU

Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že její ministertvo zruší kvůli boji s coronoavirem EET-loterii, nazvanou Účtenkovka, v níž občané mohli hrát o ceny, když posílali účty z provozoven s
elektronickou evidencí tržeb.

19:17

Kryštof Pavelka

KARANTÉNA DO 24. BŘEZNA

Na sociálních sítích se objevil ofocený dokument vládního usnesení o karanténě. Ta by měla platit od zítřka do 24. března. V rámci karantény budou dovoleny: 

1. cesty do zaměstnání nebo k výkonu podnikání 
2. nezbytné cesty za rodinou
3. cesty k obstarání potravin, léků, hygienického zboží, krmiv pro zvířata, pro pohonné hmoty, do banky, na poštu
4. cesty do nemocnice nebo na polikliniku 
5. cesty za neodkladnými úředními záležitostmi 

Normálně budou fungovat policisté, zdravotníci, hasiči, sociální pracovníci včetně dobrovolníků, kněží, veterináři, řidiči MHD a rozvážkové služby

19:05

Petr Sokol

NEJSME NEJTVRDŠÍ, ASPOŇ ZATÍM

Mnokrát jsme dnes slyšeli, že vládní opatření jsou u nás nejtvrdší v celé Evropě. Při čekání, zda vláda vyhlásí celostátní karanténu se podívejme, jaká je realita. Úplná karanténa už pět dnů platí v
celé Itálii. Včera se k ní fakticky přidalo Španělsko, kde lidé mohou chodit jen nakupovat potraviny či léky, navštívit banku nebo lékaře či se jít postarat o své příbuzné, ale na ulici musí být vždy
sami.

Podobná opatření budou platit od úterka také v Rakousku.

Další země se dnes rozhodly dočasně dokonce zastavit veřejnou dopravu, což údajně naše vláda neplánuje učinit ani na právě probíhajícím jednání vlády. Naopak to dnes už udělalo Slovinsko a
také Francie.

Několik dalších zemí zavedlo opatření odpovídající těm, která platí u nás před dnešním rozhodnutím vlády, i když vstoupily v platnost většinou později než v České republice.

18:46

Reflex

V Česku je 253 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, údaje k 18:00 zveřejnilo ministerstvo na webu. Ráno bylo 214 pozitivních testů. Nejvíce onemocnění COVID-19 má Praha, a to 96.
Za metropolí následuje Olomoucký kraj s 31 případy, Středočeský s 28 a Ústecký kraj s 18 nakaženými.

Vláda dnes na odpoledním mimořádném jednání zvažuje vyhlášení karantény pro celé Česko. Plošné omezení pohybu obyvatel zatím v Evropě platí v Itálii, v Rakousku a ve Španělsku.

18:48

Jana Bendová

OVČÁČEK CHVÁLÍ

Občan v nouzovém stavu je zvědavý, co na to nadělení říká/píše Hrad. A prezidentův mluvčí Ovčáček občana nezklame: "Je mimořádnou strategickou výhodou, že v čele vlády není klasický
politik, ale člověk s nezpochybnitelnými manažerskými schopnostmi, který si umí poradit s vážnou krizí".

Tak jo.
Jen si ještě občan musí ujasnit, jestli to pan mluvčí myslí vážně, a je to!

18:30

Marek Stoniš

ŽALOBA NA BABIŠE?

Vybírám a cituji z redakčního mailu dopis jednoho lékaře: "Jsem lékař stomatolog. Při příležitosti tiskové konference spojené s vyhlášením stavu nouze v České republice kvůli šíření Koronaviru
prohlásil pan premiér Babiš veřejně v živém vysílání TV, že nejsou lékařské ordinace, v nichž chybí ochrané prostředky jako respirátory a roušky. Zároveň vyzval lékaře, kde tomu tak je, aby ho
osobně kontaktovali a on tyto pomůcky osobně dodá. V pozdějším televizním výstupu přiznal, že to bylo "řečeno s nadsázkou". Ve stavu nouze je taková "nadsázka" cílenou lží, vedoucí k matení
celého národa a zároveň budící lživý dojem zvládnutého problému. Tímto prohlášením se také pokusil zesměšnit zdravotníky, kteří opakovaně požadovali přístup k těmto ochraným prostředkům.
Šíření úmyslných lží v takto tíživé situaci považuji za projev absolutní inkompetence v jednání čelného představitele státu. Nejsem právnicky vzdělán, ale vyzývám vás k přezkoumání možnosti
podání žaloby proti panu Babišovi pro úmyslné šíření lživých zpráv a klamání veřejnosti v době stavu nouze v České republice."

Oldřich Tichý

VÍ VOJTĚCH, CO JE TO SEPPUKU?

Dělá si z nás snad superstar ministr Vojtěch legraci? Čtyři dny! Oni to řeší teprve čtyři dny! Ve sněmovně se na dostatek roušek ptala opozice v lednu. To není na rezignaci, to je na rituální
sebevraždu na námestí před ministerstvem zdravotnictví. A on se tím ještě chlubí!

Představuji vám náš obchodní tým @ZdravkoOnline. 24 hodin denně sledují trh a nakupují všechny dostupné respirátory a roušky z celého světa. V tuto chvíli máme, pokud vše dobře půjde,
objednáno miliony respirátorů a roušek. Teď čekáme na dodávky. To vše v pár lidech během 4 dnů. pic.twitter.com/fVT1M2EMrl

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 15, 2020

17:50

Martin Bartkovský
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KORONAVIRU SE BOJÍ I TERORISTÉ

Islámský stát zakázal svým džihádistům cesty do a přes Evropu. To není vtip. Obavají se toho, že by se pak nákaza mezi svatými bojovníky rozšířila. No, alespoň nějaký přínos ta pandemie má.
Další pozitivní dopady koronaviru na lidstvo najdete zde >>>

17:45

Marek Stoniš

KDO POSÍLÍ, KDO OSLABÍ

Při velmi předběžných úvahách dopadu koronaviru na politiku nabízím následující hypotézu: Kdo něvěřil Babišovi před koronavirem, bude mu po něm nevěřit ještě více. A naopak.

17:15

Martin Bartkovský

EET BUDE!

Ani koronavirus nezastaví blížící se 3. a 4. vlnu elektronické evidence tržeb, která citelně zasáhne malé živostníky od května. Ministerstvo i finanční správa prý budou první tři měsíce tolerantní, ale
když vidíme, že stát umí zakleknout na soukromou kliniku i v době pandemie, raději bych za poslední peníze před bankrotem koupil elektronickou kasu.

16:49

Kryštof Pavelka

HLEDÁ SE PREZIDENT

Od chvíle, kdy prezident zrušil cestu do Číny, není po Miloši Zemanovi ani památky. Zatímco Babiš se fotí, jak kontroluje regály a tiskovku pořádá prakticky ob hodinu, hlava státu z veřejného
prostoru vysublimovala. Na twitterovém účtu jeho mluvčího to vypadá jako během mistrovství světa katolíků. Citáty z bible, modlitby, vyjádření kardinálů i papeže. Zeman mlčí. Máme ještě
prezidenta? Nebo Česká republika přešla v rámci nouzového stavu na model babišovsko-klerikálního státního uspořádání?

16:33

Milan Tesař

Nad Tenerife se netradičně zatáhlo. Jako by i slunce respektovalo zákaz vycházení. Zítra od rána tu platí tak zvaný "stav poplachu", což je nejnižší stupeň na stupnici poplach, nouze, obležení.
Letovisko Playa de las Américas vyhlášené nočním životem zavírá bary, už dneska ráno nám policista zakázal běh po pláži, což byla první špatná zpráva. Ta druhá je, že jsme nesehnali letenky do
posledního letadla, které odlétá zítra v pět z Tenerife Sur do Prahy. K mání zbyla poslední volná sedačka a my jsme dva. Sophiina volba. Jakkoli bude malý apartmán během zákazu vycházení
zkouškou našeho vztahu, Mirku prostě nelze opustit. Další let Smartwings je datovaný na 24. duben. A protože v Čechách je pravidlem, že se na hotlinku během výjimečného stavu nedovoláte a
kancly životně důležité pro cestovatele našeho typu úřadují pouze o pracovních dnech, je naše budoucnost v neděli odpoledne ve hvězdách tropického nebe. Jako pořád je nám líp než uvízlým
Britům, jimž za rohem zavřeli irský pub, kde až dosud od rána nasávali a sázeli na koně.

15:55

Marek Stoniš

FOREST GUMP MUSÍ PŘEŽÍT

Herec Tom Hanks se nakazil koronavirem v Austrálii a je v izolaci. Jak upozorňují vtipní lidé na sociálních sítích: Přežil čtyři roky na ostrově jako trosečník. Strávil rok na letišti, aniž by ho mohl
opustit. Chytil AIDS ve Philadelphii. Byl ve druhé světové válce a zachránil vojína Ryana. Šel do Vietnamu a zachránil poručíka Dana. Byl na lodi unesen somálskými piráty. Přežil. Stejně jako
Apollo 13. A přistál s Boeingem na řece Hudson. Koronavirus ho přece nemůže zabít!

15:28

Petr Sokol

PREMIÉR DO IZOLACE!

Virus zamýchal zvláštním způsobem s politikou také v Rumunsku, kde bylo ráno 131 případů onemocnění. Parlament včera vyslovil důvěru nové vládě premiéra Ludovica Orbana, který je ale už
několik dnů v karanténě, protože coronavirem byl nakažen jeho stranický kolega a senátor Verghil Chitac.

V karanténě je také řada poslanců jeho národně liberální strany, takže se nejprve řešilo, zda poslanci mohou hlasovat o důvěře vládě po whatsappu či messengeru. Nakonec místo toho ale novou
vládu musela svými hlasy podržet opoziční sociální demokracie, která paradoxně předcházející vládu Ludovica Orbana před pár týdny v parlamentu sestřelila.

Složitě se také řešilo, jak Orban složí přísahu při nástupu do funkce. Nakonec mu krizové úřady povolily přijet dnes do prezidentského paláce, kde ale on i další ministři měli roušky a museli od
sebe mít pětimetrové rozestupy. To umožnilo, aby na ústavním aktu nakonec byl i prezident Klaus Iohannis. Po složení přísahy se premiér Orban zase vrátil do izolace...

14:39

Oliver Adámek

120 TUN ROUŠEK A TESTERŮ

Společnost PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera daruje vládě 120 tun zdravotnických pomůcek v hodnotě 100 milionů korun. 1,7 milionu respirátorů, 1,8 milionu chirurgických roušek a 40 tisíc
testerů bude do Česka převáženo od zítřejšího večera z Číny a Španělska. Jeden z největších problémů v současné krizi by mohl být minimálně na čas vyřešen.

13:40

Oldřich Tichý

BABIŠE DO KOŠE

Námět pro vládu, případně krizový štáb: Lidi už jsou vystrašení dost. Nemyslím si, že by se jim měly jakékoliv informace tajit. Ale pokud chcete působit klidným a vyrovnaným dojmem, jako že
víte, co děláte, co takhle nechat na kameru vystupovat se zásadními sděleními už jen náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu? Zatímco každé vystoupení premiéra Babiše nebo ministra
Vojtěcha ve mně vyvolává střídavě obavy, že jsou buď na drogách, nebo se naopak co nevidět rozpláčou, po včerejším rozhovoru se světově uznávaným epidemiologem Prymulou jsem nabyl
dojmu, že aspoň někdo ví, co dělá. Nejde ani tak o obsah, ale o naprosto věcnou a klidnou formu, kterou dokáže informace i v mimořádně vypjaté situaci zcela profesionálně předat. A přestože je
vědec a odborník, netrpí obvyklým odbornickým problémem, že by mu laik nerozuměl. Narozdíl od premiéra umí česky, udrží myšlenku a neblábolí páté přes deváté. Takže ještě jednou: Pokud
nechcete národ zbytečně děsit, tak Roman Prymula. Ale pokud je váš komunikační záměr přesvědčit lidi o tom, že je fakt zle, tak jsou Babiš i Vojtěch super dvojka.

13:33

Oliver Adámek

RONALDOVY NEMOCNICE

Fotbalista Cristiano Ronaldo plánuje osobně pomoct proti šíření koronaviru. Své hotely v Portugalsku chce předělat na provizorní nemocnice, kde se budou lidé moct zdarma otestovat.
Portugalsko zatím zaznamenalo 245 případů nákazy.

12:50

Martin Bartkovský
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POŘÁDNĚ VYMÁCHANÝ ČUMÁK

V Otázkách Václava Moravce je husto. Moderátor, předseda senátu i starostka Mníšku pod Brdy hodinu nakládají ministru životního prostředí Brabcovi. Škoda, že tam nesedí Babiš nebo Vojtěch.
Kritizují se kroky celé vlády i nedostatek ochraných pomůcek a testů. Vláda jen zakazuje, ale nekoná. Brabec se z tohohle kontinuálního "hejtu" bude vzpamatovávat dlouho, hlavu na špalku ale
mají mít jiní ministři.

11:50

Petr Sokol

FRANCIE: K URNĚ S VLASTNÍ TUŽKOU

Přestože francouzská vláda včera zavřela všechny restaurace, bary a kavárny, hlasují Francouzi od rána po celé zemi v komunálních volbách. Podle prezidenta Macrona je důležité, aby
pokračoval "demokratický život." Prezident dodal, že mu odborníci navíc řekli, že jít volit je asi tak stejně nebezpečné jako jít nakupovat do supermarketu. Ještě včera prezidenta několik prezidentů
regionů (obdoba našich hejtmanů) neúspěšně vyzvalo k odkladu voleb a stejně to udělala i řada francouzských lékařů. Dnes na sítích například koluje výzva šéfa pařížských veřejných nemocnic,
aby lidé k volbám nešli. Účast je zatím nižší než minule, ve 12 hodin přišlo volit o 5 procent méně voličů než v roce 2014.

Vláda lidem doporučila, aby si do volebních místností z hygienických důvodů přinesli vlastní tužky a dodržovali ve frontách před místnostmi dostatečné rozestupy.

11:28

Reflex

KARANTÉNA PRO CELÉ ČESKO?

Vláda asi vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou Českou republiku, uvedl v dnešní Partii televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet se sejde odpoledne.

"Směřujeme k zásadnímu opatření... Pravděpodobně k tomu maximálnímu," řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko.

Je podle premiéra důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. Hromadnou dopravu podle Babiše omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení. Babiš také pokládá za
potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

11:25

Reflex

ŽNĚ PODVODNÍKŮ

Ani doba krize, jakou je aktuální pandEmie nového typu koronaviru, neodradí podvodníky od nekalých praktik na internetu. I vinou vlády jsou aktuálně nejvíce nedostatkovým zbožím ochranné
prostředky, roušky a respirátory. Toho využívají šmejdi na internetu a nabízejí falešné zboží za přemrštěné ceny na falešných obchodech, které nyní rostou, jako houby po dešti. Více si přečtete
zde >>>

11:12

Jana Bendová

BABIŠ V TOM UMÍ CHODIT

Na sociálních sítích to bouří. Vláda – jak píše ČTK - zařadila dodatečně na program pondělní schůze návrh zákona, který by podle organizace Transparency International mohl pomoci premiéru
Andreji Babišovi ve sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Uvedl to na svém facebookovém profilu spolek Milion chvilek. Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by Babiš byl
považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu.

Andrej Babiš na svém twitterovém účtu zareagoval, že on řeší jen a jen koronavirus a dotazy mají šťouralové směrovat k ministryním Benešové a Schillerové.

Už jsme se lekli, že pan premiér vyzývající národ k solidaritě a ohleduplnosti, zapomíná v tom fofru na své soukromé zájmy.

10:30

Martin Bartkovský

ZEMĚ, KDE VIRUS "ZMIZEL"

Ze statistiky všech států, které bojují s novým typem koronaviru jich pět vyčnívá. Zatímco se v Nepálu (1 pacient), Gibraltaru (1 pacient) a Macau (10 pacientů) všichni nakažení pacienti vyléčili,
v Súdánu i Guayaně všichni nakažení zemřeli (1 oběť v každé zemi). O tom, zda se v těchto zemích skutečně podařilo všechny pacienty správně diagnostikovat, se dá ale polemizovat. Velkou
neznámou je pak Severní Korea, která se oficiálně pyšní tím, že k nim koronavirus nedorazil.

09:59

Petr Sokol

KOZOMÍN SE VIRU NEBÁL

Obec Kozomín na Mělnicku proslavila mimo jiné písnička skupiny Yo Yo band "Rybitví". Včera se v Kozomíně ovšem, stejně jako v dalších 15 obcích po celé České republice, konaly přes
mimořádná opatření proti epidemii komunální volby. Kozomínští se ale očividně viru nebáli a přišly jich hlasovat více než tři čtvrtiny. Účast zde dokonce o 4 procenta překonala minulé komunální
volby z roku 2018.

Nemalá účast byla i v dalších obcích, kde se včera volilo. K volebním urnám se přes krizovou situaci vydalo ve všech 16 obcích dohromady téměř přesně 65 % oprávněných voličů, a to k urnám
nesměli lidé v karanténě.

9:44

Reflex

KORONAVIRUS A POLITIKA

Média jsou plná informací o rušení kulturních či sportovních akcí, zastavení nejrůznějších lig a odkladu mistrovství. V mnoha zemích světa ovšem zákeřný koronavirus zahýbal také s termíny či
dokonce výsledky voleb a má už mnohde zásadní vliv na vnitřní politiku. Více si přečtete v komentáři Petra Sokola >>>

9:11

Jana Bendová

BENZÍN I NAFTA RYCHLE ZLEVŇUJÍ

Další aktuální komentář ekonoma Lukáše Kovandy:

„Ceny pohonných hmot v Česku rychle klesají. Přitom přes sebou mají další propad. Benzín Natural 95 se včera u českých čerpacích stanic prodával průměrně za 30,61 koruny za litr, nejlevněji od
loňského března. Za uplynulý týden zlevnil litr benzín o takřka 70 haléřů. V podobném rozsahu zlevnil také litr nafty, který se nyní prodává průměrně za 30,18 korun, tedy nejlevněji od dubna 2018.

V nadcházejícím týdnu klesne průměrná cena jak benzínu, tak nafty poprvé od léta 2017 pod úroveň třiceti korun za litr.  Čerpací stanice v ČR totiž ve svých cenících dosud plně
nezohlednily prudký pád cen ropy, k němuž došlo se začátkem obchodování v uplynulém týdnu.

Pokles cen pohonných hmot v ČR však nebude zcela odpovídat prudkému zlevnění ropy, která se před víkendem prodávala o zhruba patnáct dolarů na barel levněji než ještě na začátku března.
Citelně totiž oslabuje také česká měna.  Skutečnost, že koruna vůči dolaru výrazně ztrácí, znamená, že za jiných stejných okolností stoupá korunová cena barelu ropy, takže v reálu vzniká
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tlak, který pokles cen pohonných hmot v ČR tlumí.“

8:22

Reflex

V Česku je 214 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Od sobotního večera přibylo 25 nových případů, během soboty přibylo 39 nakažených. Data,
která ministerstvo zveřejnilo na stránkách věnovaných COVID-19 k dnešním 06:15, zatím neuvádějí aktuální údaje výskytu nemoci podle krajů.

00:12

Veronika Bednářová

Británie stále přijímá kontrolní opatření proti koronaviru velice skromná. Tedy: v podstatě nedělá skoro nic. Prý je ještě dost času. Přitom Irsko i Skotsko (které je součástí Velké Británie, ale má
samostatný systém zdravotní péče) už kontinentální Evropu následovaly. Za posledních 24 hodin ale kvůli koronaviru zemřelo dalších 10 Britů, čímž se jejich počet zdvojnásobil; teď je mrtvých ve
Spojeném království celkem 21. Celý tenhle koncept mě trošku zneklidňuje.

22:42

Oliver Adámek

VYKUPUJÍ I NĚMCI

Prázdné regály a dlouhé fronty v obchodech v téhle době nejsou žádná doména Čechů, přestože to tak z vysměvačných reakcí na sítích vypadalo. Potraviny teď ve velkém vykupují i Němci, čímž
se mj. vyvrací teorie, že zásobování pro případ karantény je typické pro střední a východní Evropu, protože tam lidi narozdíl od západu nevěří státu. Zásobovat se přiměřeně a promyšleně na
případ karantény je vcelku racionální. Není se co divit, že se za takové situace (ve které jsou teď už de facto dvě evropské země) nebude nikomu chtít šikovat do fronty ke kase.

21:06

Jana Bendová

RÁNO BUDEME INFORMOVANĚJŠÍ

Jestliže jsme v podvečer uvedli, že už necháváme sledování rostoucího počtu nakažených "z minuty na minutu" na čtenářích, kteří si to mohou zjistit na novém webu ministerstva zdravotnictví,
ukvapili jsme se. Ministr Vojtěch už zhruba před třemi hodinami oznámil, že nakažených je u nás 189, přesto ten zbrusu nový web stále uvádí 177. Vysvětlení zpoždění bude nejspíš ve větě
"Pozitivní případy jsou doplňovány průběžně během dne". A on je už večer, že?!

19:15

Martin Bartkovský

NÁVOD JAK PŘEKROČIT ZAVŘENÉ HRANICE

"Všechny kamiony mohou přes hranice. I pokud máte osobní auto a za ním vlek a na něm vezete auto, které jste koupili, nebo vezete prodat, tak můžete přejet," řekl právě v České televizi ministr
Havlíček. To jako vážně? Člověk, který řídí dva krizové štáby najednou a chodí na všechny tiskovky, dává návod, jak překonat hlídané hranice? Už začíná také říkat, co mu slina na jazyk přinese.
Prostě to ojebeme...

19:09

Kryštof Pavelka

BRITSKÁ STOPKA A DONALDŮV TEPLOMĚR

Americký prezident na tiskové konferenci oznámil, že USA rozšiřují zákaz letů do země i na spoje z Británie a Irska. "Zvláštní vztah" mezi Amerikou a Anglií, díky kterému měli poddaní královny
výhodu proti obyvatelům starého konitnentu, tak v tomto případě nevydržel ani dva dny. Trump rovněž informoval, že se nechal otestovat na koronavirus. Teplotu má prý "absolutně normální", na
výsledky testů se nicméně čeká. Jak známe Donaldovu rétoriku, i kdyby nakažený byl, oznámí to nejspíš stylem "nikdo nedovede stonat tak skvěle, jako já."

19:01

Oliver Adámek

TESTŮ PŘIBÝVÁ

Krizový nedostatek roušek a respirátorů nedává dobré vyhlídky na další dny, o něco lépe ale zní informace o testování. Česko na covid včera testovalo přes 700 lidí, dnes to zřejmě bude zase víc,
ještě v úterý to bylo jen 100. Brzy podle náměstka Prymuly dorazí 100 tisíc rychlotesterů, mají být efektivnější. Pro srovnání Německo testuje denně 12 000 lidí, tomu by v Česku na počet obyvatel
odpovídalo 1 500 testů. Snad se sousedům v těchto číslech brzo přiblížíme.

19:00

Martin Bartkovský

ČESKO JE MOMENTÁLNĚ INFEKČNĚJŠÍ NEŽ ČÍNA

Data jsou neúprosná. Během dnešního dne bylo v Česku diagnostikováno dalších 48 lidí s koronavirem, v Číně pouze 11.

Aktuální data sledujte ZDE.

18:45

Martin Bartkovský

PRAHA SI PORADÍ SAMA?

Primátor Hřib dnes na Facebooku konfrontoval Babiše se situací v hlavním městě. V rouškách a respirátorech se tu netopí, skoro žádné tu nejsou. Tady premiérovo chorobné lhaní a zapírání
ohrožuje lidské zdraví...

18:34

Jana Bendová

ZASE DALŠÍ

Co platilo před chvílí, už je jinak: V Česku už je 189 nakažených koronavirem. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Necháme sledování stavu z minuty na minutu na čtenářích, stránka koronavirus.mzcr.cz funguje.

18.30

Marek Stoniš

ZAČNE JOUROVÁ PROŠETŘOVAT ZPRÁVY O SVÉM ŠÉFOVI BABIŠOVI?

Kromě toho, že soudružka předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nesouhlasí s uzavíráním hranic kvůli koronaviru, protože i smrtící vir má přece právo překračovat svobodně
vnitřní hranice Unie a zabíjet bez omezení národních vlád, její kolegyně soudružka eurokomisařka Věra Jourová slavnostně ohlásila, že Brusel věnuje zhruba dvoutisícinu svého provozního
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rozpočtu na vývoj vakcíny a že situaci s koronavirem komise bedlivě sleduje. Ale hlavně: komise také úspěšně bojuje s dezinformacemi kolem pandemie. Výborně, může hned začít: Určitě není
pravda, že její stranický šéf Andrej Babiš, respektive jeho manželkou řízený svěřenecký fond, vlastní testovací stanice na koronavirus, určitě není pravda, že se tak dlouho čekalo na masivní
testování, protože jeho stanice neměly akreditace, ale už je mají, takže se konečně testovat může naplno. Tedy doufejme, že naplno... Určitě totiž není pravda, že jiné soukromé testovací
laboratoře, které byly dvakrát rychlejší a třikrát levnější, než ty Babišovy, akreditaci nedostaly, aby mu nemohly konkurovat.

18:20

Petr Sokol

ČESKÉ VOLBY ZA ČASŮ VIRU

Dnes probíhají v šestnácti obcích české republiky mimořádné komunální volby. Hlasovat mohou občané od 7 do 20 hodin. Zajímavé bude sledovat, jaká bude volební účast. Samozřejmě platí, že v
dodatečných či doplňovacích volbách jen v několika obcích je účast vždy relativně nízká, ale dnes lze asi čekat rekordy v negativním slova smyslu.

Pro dnešní volby jsou aktivována speciální pravidla: hlasovat například nemohou lidé v karanténě a nemohou za nimi ani přijít členové komise s přenosnou hlasovací schránkou. Naopak část
volební komise může přijít za voliči mimo karanténu s volební urnou i do jinak uzavřených zdravotních nebo sociálních zařízení, pokud o to voliči požádají.

Instruovány mají být volební komise i v oblasti hygieny. Členové například nemají brát do rukou doklady totožnosti, mají hodně větrat a používat dezinfekci.

18:24

Jana Bendová

MÍSTA NÁKAZY

Na již zmíněném ministerském webu koronavirus.mz.cz uvádějí, že místem nákazy českých občanů je v 66,45% zahraničí a v 33,55% ČR.

18:02

Jana Bendová

UŽ 175 NAKAŽENÝCH

V Česku je 175 potvrzených případů nákazy koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Počet testovaných je 3 094. Stav k 17.30 hodin.

Ministerstvo zdravotnictví na Twitteru:

Aktuální informace k onemocnění #COVID19 v České republice najdete na novém webu Ministerstva zdravotnictví: http://koronavirus.mzcr.cz

17:09

Petr Sokol

UPOZORNĚNÍ SMSKOU

Právě mi přišla textová zpráva na mobilní telefon, v níž mne vláda informuje o uzavření obchodů a výjimek z něho. Moderní technologie zase nejsou tak špatné, jak o nich máme tendenci mluvit v
časech, kdy se nic špatného neděje.

15:26

Oliver Adámek

CHYBA V INFOLETÁKU - NEVOLEJTE 112

V letáku vlády rozeslaném do všech českých domácností je chyba - výzva, aby lidé pro radu ohledně koronaviru volali na linku 112. K informacím o epidemii jsou ale určené speciální infolinky,
112ka je teď kvůli špatně směřovaným dotazům na covid přetížená.

15:25

Reflex

ŠPANĚLSKO DRASTICKY OMEZÍ POHYB OBČANŮ

Španělsko dnes ohlásilo 1500 nových případů nákazy koronavirem, celkem už je jich v zemi 5753. Deník El País napsal, že na tuto nákazu ve Španělsku zemřelo už 136 lidí. V pátek úřady
evidovaly 121 úmrtí. Španělsko je po Itálii druhou nejvíce zasaženou zemí epidemií koronaviru v Evropě. Vláda chystá drastická opatření, která omezí pohyb občanů. Média dnes ještě před
ohlášeným vystoupením premiéra Pedra Sánchese uvedla, že povoleno bude vycházet jen do práce, na nezbytné nákupy nebo do nemocnice.

15:02

Reflex

VŠECHNO BUDE BENE! ITALOVÉ BOJUJÍ S KARANTÉNOU OPTIMISMEM

Italové vycházejí na balkóny, foukají do fléten a trubek, zpívají a zkrátka šíří nákazu zvanou optimismus. Podívejte se, jak to teď vypadá v italských městech >>>

14:20

Petr Sokol

PATŘÍME MEZI 30 NEJVÍCE ZASAŽENÝCH STÁTŮ SVĚTA

Podle statistické stránky www.worldometers.info je Česká republika v počtu odhalených případů nakažení aktuálně 29. nejpostiženější zemí světa. Podobná pozice nám připadá i v počtu
potvrzených onemocnění na počet obyvatel, kde se teď nacházíme na 28. místě ze všech států světa. V rámci Evropy jsme potom ve statistice 15. v počtu onemocnění a 19. v jeho poměru vůči
počtu obyvatel.

V počtu onemocnění je na tom aktuálně nejhůře Čínská lidová republika, Itálie a Írán. V poměru k obyvatelstvu ale smutné statistice nyní vévodí tři evropské země Itálie, Norsko a Švýcarsko.

14:18

Kryštof Pavelka

DOKONALÁ BOUŘE

Organizace Lékáři bez hranic (MSF) vyzvala k okamžité evakuaci uprchlických táborů na řeckých ostrovech. Katastrofální životní podmínky v táborech a prakticky nulová hygiena můžou podle
MSF spustit "dokonalou bouři" šíření koronaviru. Na ostrově Lesbos, kde se v táboře pro tři tisíce lidí aktuálně tísní téměř šestkrát tolik běžěnců, byl první případ Covid-19 potvrzen minulý týden.
Nakaženým je řecký státní příslušník.

14:03

Jana Bendová

KAM NA RANDE?

Otázka za milión: Kam se dá nyní chodit na rande?
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13:54

Oldřich Tichý

KAFE A DORTY S SEBOU

Plzeňská kavárna Le Frenchie v Smetanových sadech v Plzni vyšla vstříc svým zákazníkům. Poté, co vláda nařídila uzavřít všechny restaurace a podobné podniky, nabízí alespoň kávu a zákusky
"take a way". Stačí jeden stolek postavený do dveří, ochotná obsluha a aspoň trochu příznivé počasí bez deště.

13:57

Jana Bendová

MILIARDY NA VAKCÍNY A LÉČBU

Evropská komise poskytla 140 milionů eur (3,6 miliardy korun) na vývoj vakcín či diagnostických a léčebných metod. "Máme v běhu 17 projektů, které skýtají možnost celkem slibných výsledků v
rozumné době," uvedla v rozhovoru s ČTK místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Komise rovněž vyčlenila 7,5 miliardy eur na investice do zdravotnictví, cestovního ruchu a dalších
oblastí, kam chce celkově poslat až 25 miliard.

13:46

Petr Sokol

PREZIDENTKA I POLITICI V ROUŠKÁCH

Slovensko výjimečná opatření kvůli rozšíření koronaviru zastihla uprostřed sestavování nové vlády. Do prezidentského paláce dnes čtyři lídři stran včera definitivně domluvené nové koalice přijeli v
ochranných rouškách. Na sobě ji měla i prezidentka Zuzana Čaputová. U nás zatím představitelé státu roušky příliš nenosí.

13:43

Jana Bendová

POŠŤAK VŽDY ZVONÍ DVAKRÁT. OPRAVDU ZAZVONÍ?

Pobočky České pošty zůstávají i nadále otevřeny podle běžné provozní doby. Pošta přesto lidi vyzývá, aby zvážili nutnost návštěvy jednotlivých poboček. Jistě, rozumíme. Vzhledem k tomu, že
řada lidí má nyní home office anebo zůstává doma s malými dětmi, zazvoní pošťák u našich dveří? Třeba s doporučeným dopisem, abychom na tu pobočku nemuseli chodit?
A prosím zvonit dvakrát!

13:38

Oliver Adámek

ŽIVOT BUDE OMEZENÝ MĚSÍCE, VARUJE ORBÁN

V Evropě se zatím povětšinou vyhlašují opatření na měsíc či jinak omezenou dobu s tím, že možná dojde k prodloužení. Maďarský premiér Viktor Orbán včera ve videu o nových opatřeních
varoval, že je třeba počítat s omezeními a změnou způsobu života ne v řádu týdnů, ale měsíců. Základní školy už plánuje připravovat na nový školní rok s větším zapojením e-výuky, vyzval Maďary,
ať dávají jeden na druhého pozor. Maďarsko ustavilo k epidemii 10 akčních skupin pro různé její aspekty, jedna se zabývá i vybudováním zvláštní epidemiologické nemocnice, jiná zabezpečním
klíčových podniků a průmyslu.

13:27

Kryštof Pavelka

ZALEHNOUT NA CHALUPY

"Češi jsou výborní houbaři a respektovaní chalupáři" napsal kdysi kultovní podzemní básník Milan Kozelka. Na houby je trochu brzo, ale unikátní situace národa, v němž více něž pětina rodin
vlastní venkovský rekreační objekt, se v době nouzového stavu zatraceně vyplatí. Američtí mafiáni museli v době krize zalehnout na matrace, my máme komfort zalehnutí na chalupy.

13:17

Kryštof Pavelka

KORONAŠÍLENCI

Zatímco ulice českých měst se zavřenýmí hospodami a obchody zejí prázdnotou, v říši za zrcadlem jede provoz na plné obrátky. Dezinformační portály mají žně. V halucinogenním světě spiklenců
aktuálně panuje shoda na tom, že virus "uvařili" Američani, aby oslabili Čínu. Logiku v tom nehledejte, žádnou to nemá. Tradičně "nejlépe" je informován bývalý poradce Václava Klause Petr Hájek.
Ten se nechal slyšet, že koronavirus "pochází s pravděpodobností hraničící s jistotou z laboratoře biologických zbraní v Kanadě, zástupně vykonávající špinavou práci za tajné služby Spojených
států". Zbývá už jen objasnit, zda tuto informaci Hájkovi sdělila spíš tvář Ježíše, která se mu zjevila na zdi nad sporákem, nebo mu jí poskytl Král bramborových lidí, sídlící v dolním šupleti jeho
ledničky.

13:12

Martin Bartkovský

PŘEDPOTOPNÍ RESPIRÁTORY

Děčínská nemocnice (s obrovskou spádovou oblastí celého Šluknovského výběžku) nemá roušky a respirátory pochází ještě z časů hrozby ptačí chřipky. Takže jsou 15 let staré. „Je to jako dát si
na pusu cedník,” glosuje situaci jedna ze sloužících zaměstnankyň

12:50

Marek Stoniš

BEZKONTAKTNÍ PENÍZE

Prodavačky a prodavači jsou takříkajíc v první linii ve válce koronaviru proti člověku. A brání se různě. Byl jsem dnes ve dvou menších obchodech. Zkušenost? V prvním nesměli do krámu vstoupit
více než čtyři lidé najednou. A v druhém si ode mne paní prodavačka odmítla vzít bankovku, musel jsem ji "bezkontaktně" položit před ní na pult. Až poté ji zvedla, zasunula do kasy a vyplatila mi
zbytek. Moc sice nerozumím ani jednomu přístupu, ale strach prodavačů chápu.

12:36

Milan Tesař

Má třítýdenní dovolaná na jihu Tenerife včera dostala dramatickou zápletku. Let z Prahy už na letiště Tenerife Sur v 16.15 již nedorazil. Syn, který měl podle plánu odletět po týdnu se SmartWings,
se dostal do Prahy jiným letem přes Malagu. Je dost nepraktické, že Smartwings nemá jako jeiná letecká společnost na letišti Tenerrife Sur info přepážku. Já a Mirkou máme odletět za dva týdny,
ale zda to bude po souši, po vodě, anebo zda zůstaneme déle, nikdo neví. Lety zrušeny, hranice zavřeny, Pelikán, slibující náhradní let, mlčí. Počítáme peníze. Jedná jistota je momentálně slunce.

12:09

Oldřich Tichý

JAK PO VYMŘENÍ

95/156



Možná vám v současné situaci přijde takový titulek nevhodný, ale plzeňské Náměstí Republiky tak v sobotu dopoledne skutečně vypadalo. Ne, že by se tu jindy ve stejný den a hodinu tísnila hlava
na hlavě, ale takhle prázdné a bez lidí ho místní skutečně hodně dlouho nepamatují. Je vidět, že zavřené obchody i restaurace dělají své a lidé se skutečně drží mnohem více doma.

11:39

Jana Bendová

MILIARDY V LUFTĚ

Ekonom Lukáš Kovanda spočítal, že úplný zákaz prodeje připraví prodejce o miliardy. Provozovatelé restaurací přijdou v příštích deseti dnech o 4,1 miliardy, prodejci oděvů o
2,5 miliardy, obchody s nábytkem o 1,3 miliardy.

Detailnější vysvětlení zde:

"Například útraty lidí v ČR v  restauracích loni přesáhly 175 miliard korun, jak plyne z údajů Eurostatu a z výpočtu na jejich základu. Z toho plyne, že za deset březnových dní, po něž úplný zákaz
platí, přijdou provozovatelé restaurací dohromady o zhruba 4,1 miliardy korun.

Za oděvy a obuv  loni lidé v ČR utratili dle dat Eurostatu a z výpočtu na jejich základu zhruba 98 miliard korun. Prodejci oděvů a obuvi tak kvůli zákazu přijdou o 2,5 miliardy korun. Za nábytek,
koberce či interiérové vybavení loni lidé v ČR utratili 52 miliard korun. Zákaz je tedy připraví o 1,3 miliardy korun. Za domácí spotřebiče loni lidé v ČR utratili 24 miliard korun. Zákaz je tedy
připraví o přibližně 500 miliónů korun".

"V případě zboží, jako jsou oděvy nebo nábytek, se však ve většině případů jeho vlastní pořízení pouze v čase posune. Lidé tedy oblečení nebo nový gauč prostě nakoupí poté,
až zákaz skončí. Z celoročního hlediska by tak prodejcům v případě těchto druhů zboží kvůli dnes vyhlášenému žádné zásadní ztráty vzniknout neměly. Výrazné škody by
neměly vzniknout ani jejich dodavatelům", dodává Kovanda.

11:27

Reflex

NAKAŽENÝ ČECH VE VIETNAMU

Vietnam oznámil pět nových případů nákazy koronavirem, je mezi nimi i český občan, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Země má 53 nakažených.

11:05

Reflex

Většina pražských pacientů je v domácí karanténě, protože mají jen lehké příznaky podobné infekci dýchacích cest nebo jsou úplně bez příznaků. V Nemocnici Na Bulovce leží na JIP řidič taxi.
Jeho stav mírně zlepšil, řekl dnes České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

10:13

Dan Hrubý

DAN HRUBÝ PŘÍMO Z IZRAELE

Izrael se pohybuje v počtu nakažených na podobné úrovni jako Česká republika (dnes ráno 154 Izrael – Česká republika 150). Oproti České republice povoluje vstup cizincům, kteří podají důkaz,
že mohou následujících 14 dnů zůstat v karanténě (za tu se ovšem nepovažují hotely nebo vysokoškolské koleje). Stejnou karanténu musí ovšem podstoupit i všichni Izraelci, kteří se do země
vracejí, ať už přijíždějí z jakékoliv země a z jakéhokoliv kontinentu. Zásadní rozdíl mezi Izraelem a Českou republikou je v tom, že roušku a dezinfekční gel pořídíte bez nejmenších problémů v
každém obchodě s potravinami.

10:09

Veronika Bednářová

VIROVÝ HACKATHON

Propojení ajťáků a dalších IT dobrovolníků s novou hygieničkou považuji za výborný nápad; vždyť kdo z nás má větší zkušenost s viry, než kluci a holky z IT? Právě probíhající "virový hackathon"
je skvělá zpráva. Měl by pomoct s novým, funkčním call centrem, který by odlehčil telefonním linkám hygienických stanic, na které se nedá dovolat. Je dobře, že lidé zběhlí v IT nabízejí zdarma
pomoc tam, kde státní kapacity nestačí - na rozdíl od nedávné kauzy dálničních známek navíc bez kritiky, vstřícně. Budeme situaci sledovat.

10:05

Jana Bendová

PREZIDENT DO ČÍNY NEPOJEDE

Pan prezident v polovině dubna do Číny nevyrazí, zůstane v českém bezpečí. Summit Číny se středo- a východoevropskými zeměmi byl podle ČTK totiž kvůli šíření koronaviru odložen.

9:39

Jana Bendová

BABIŠ ASI POJEDE DO BOLESLAVI

Citujeme bez komentáře z tweetu irozhlas.cz:

„Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to dnes osobně rozvezu,“ řekl Andrej Babiš

„Naše nemocnice doposud slibované roušky ani respirátory nedostala,“ odpověděla nám teď ráno mluvčí nemocnice Mladá Boleslav.

9:32

Jana Bendová

SVÁTEČNÍ ŘIDIČI

Společnost Rekola, která v Česku provozuje sdílená jízdní kola, oznámila, že je poskytne pro individuální městskou dopravu na dva týdny zdarma. Na bicykly teď ostatně nasedne při cestě do
práce a z práce celá řada lidí, aby se vyhnuli hromadné dopravě. Na vozovkách nyní buďme dvojnásob opatrní. Sváteční řidiči, ať už sedí za volantem auta anebo za řídítky kola, nejsou na
dopravní frmol trénovaní.

9:25

Martin Bartkovský

NEMÁTE RESPIRÁTOR? POMOZTE SI SAMI!

V duchu Přemka Podlahy se sluší napsat, že povedený návod na domácí respirátor nám zaslal rektor ČVUT pan Vojtěch Petráček. Stačí vám na to obyčejná petlahev. Tak snad na něj vláda
nezaklekne stejně, jako na první soukromou laboratoř, která pozitivně testovala dva lidi na koronavirus.

9:20

Martin Bartkovský
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PREMIÉR INDIVIDUALISTA

Na tiskové konferenci padl na Babiše dotaz, zda kroky, které jeho vláda podniká, konzultuje s odborníky a zda nejedná individuálně. Babíš křičí, použije asi osm set padesátkrát JÁ JÁ JÁ, ale pak
řekne, že není individualista. Jsem úplně v klidu.

9:15

Marek Stoniš

JAKO ZA STARÝCH ČASŮ

Velká tržnice v pražských Holešovicích, kam chodíme pravidelně nakupovat, je zavřená. Jeden ze zelinářů to však ani dnes ráno nevzdal - vybalil produkci do přepravek před dodávku a prodával.
Nakoupil jsem a držím palce, ať tu blbou dobu přežije.

8:55

Martin Bartkovský

SELSKÝ ROZUM A ŽÁDNÁ KOORDINACE

Z Babišova vyjádření mi vyšlo, že stát se momentálně řídí pravidly Vysoké školy života. Řídí se nějakými matematickými modely (neupřesní jakými) a selským rozumem. Na EU kašleme, stačí nám
Poláci a Slováci. Pandemický plán je nám stejně jako Ústava v časech prekoronavirových k ničemu. Něco jsme udělali, o víkendu budeme zjišťovat, jestli to není průšvih.

8:45

Martin Bartkovský

DO PRÁCE A PAK HNED DOMŮ

To je hlavní sdělení vlády. Nemám s tím problém, dá se to (a hlavně musíme) to vydržet. Hámáček mi to na rozdíl od Babiše říká poměrně srozumitelně. Je to jediný člověk, který v poslední době
mluví do médií a není z ANO. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale zaplaťpánbůh za něj.

8:32

Martin Bartkovský

STRACH A HNUS NA TISKOVCE

Oficiální oznámení vlády trvá dvě minuty. Babiš stihl zpropagovat oblíbené nákupáky, osočit Evropskou unii a nařknout Švédsko a Švýcarsko, že ÚDAJNĚ dostatečně netestují. Žádné uklidnění
paniky, jen žoviálnost a chvástání. Slovy Černých baronů: Chce se mi zvracet.

8:11

Jana Bendová

CO DĚLAT VEČER DOMA

Večer žádné kino, žádné divadlo, žádná restaurace, žádný bar, žádná posilka, žádný bazén. Jestli tohle "propopulační opatření" vlády zabralo, uvidíme za devět měsíců.

7:50

Martin Bartkovský

KANADSKÁ CESTA

Je to pár hodin, co v Kanadě zakázali hokej a tamní vědci jsou momentálně nejblíž při vývoji možné protilátky. Kdyby jim vzali i javorový sirup, můžeme se zítra očkovat.

7:38

Reflex

Ve vypjaté době pandemie koronaviru je načase se pokusit o pozitivní pohled na věc. Současná krize už teď vyvolává spoustu reakcí, co dodávají optimismus. Více si přečtěte v komentáři >>>

07:20

Marek Stoniš

UMĚLCI A UMĚLCI

Jsou dva druhy umělců: Na jedné straně stojí principál Jan Hrušínský (Vláda mi kvůli lehké chřipce schválně zavřela divadlo!) nebo režisér Jan Hřebejk (Vláda chce zamezit demonstracím proti
volbě fašistů do Rady ČT!). A na straně druhé houslový virtuos Václav Hudeček.

3:04

Reflex

ZAVŘOU SE OBCHODY A RESTAURACE

Vláda v noci z pátku na sobotu přijala další výrazná opatření. Zavírají se všechny obchody s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, čerpacích stanic a dalších výjimek. Zároveň se zakazuje přítomnost
veřejnosti ve stravovacích službách. Podrobnosti najdete zde >>>

20.30

Marek Stoniš

ZEMAN DO ČÍNY. A Z ČÍNY?

Sílí kritika prezidentova plánu odjet na státní návštěvu Číny. Paradoxně nejvíce od těch, kteří by byli nejraději, aby v Číně chytil koronavirus a zemřel.

19:39

Oliver Adámek

ZAVÍRÁ DÁNSKO A POLSKO, MOŽNÁ I MAĎARSKO

Další evropské státy zavírají hranice: dnes večer to oznámily vlády Polska (minimálně na 10 dní) a Dánska (minimálně do 13. dubna). Polsko kromě toho zavře restaurace a bary, umožní pouze
odnášení jídel s sebou. Dnes ve 21:15 chystá tiskovou konferenci i maďarský premiér Orbán, má na ní oznámit důležité zprávy o koronaviru. I u Maďarska se spekuluje o zavření hranic.

19:23

Veronika Bednářová

K současnému domácímu vzdělávání dětí ze základních škol patří samozřejmě i kreslení. Zde dnešní úkol z výtvarné výchovy pro třeťáky: "Nakresli obrázek, jak se dnes cítíš." Ale je tam andílek,
tak to určitě dobře dopadne! Hezký, klidný víkend.

PS: Prý to není andílek. Je to superhrdina. Tak tím líp.
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18:59

Reflex

V Česku je 141 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, uvedlo ministerstvo zdravotnictví večer na webu. Ráno jich bylo o 24 méně.

18:51

Reflex

ZA DEN O ČTVRTINU VÍC MRTVÝCH

Počet obětí koronaviru v Itálii během posledních 24 hodin stoupl o 250 na 1266, oznámila dnes agentura Reuters s odvoláním na informace civilní obrany. Předchozí údaj ze čtvrtka uváděl 1016
mrtvých. Počet mrtvých vzrostl zhruba o čtvrtinu, což je největší nárůst od propuknutí nákazy, dodala agentura. Také podle agentury AFP je 250 úmrtí během 24 hodin rekordní počet.

17:01

Honza Dědek

(NE)ROZHOVORY S HERCI, KTEŘÍ NEHRAJÍ

Divadla nehrají a herci na volné noze jsou bez práce – absolutně s nimi soucítím. Na druhou stranu jsem si říkal, že i ti nejvytíženejší teď budou mít čas na dlouho slibované rozhovory. Mýlil jsem
se! Jeden z divadelníků mi dlouho domluvené povídání odvolal s odůvodněním, že jeden nikdy neví, kdo z hostů kavárny může být infikovaný, a pozvat si zdravotně neprověřeného novináře domů
je příliš vysoké riziko, druhý uvedl jako důvod, že když divadla nehrají, jsou rozhovory zbytečné, třetí mi slíbil, že interview velmi rád poskytne ve chvíli, kdy budou stánky Thálie opět otevřené.
Tedy pokud potom bude mít čas - musím přece pochopit, že bude potřeba vynahradit strašnou spoustu zrušených představení!

16:40

Jana Bendová

DOVOLENÁ S ČSSD

Sociální demokraté chtějí prosadit mimořádný příspěvek 1000 korun na dovolenou v Česku. Pro rodiny, které kvůli aktuální situaci přijdou o část příjmů, prý může být problém dovolenou zaplatit.

V Lidovém domě evidentně neztrácejí smysl pro realitu resp. pro humor. Lidé, kteří už v tuto chvíli přicházejí o živobytí, nebo ti, jimž bylo oznámeno, že budou dostávat jen náhradu mzdy, tedy 60
procent výdělku, o dovolené nejspíš nepřemýšlejí. Ani za erární tisícovku. Mají vážnější problém.

15:50

Marek Stoniš

HLAVNĚ, ŽE UŽ NÁS NEŘÍDÍ NEMEHLA...

28.1. Vojtěch: Máme milion roušek na skladě

2.3. Babiš: Koupíme 200 tisíc respirátorů

4.3. Babiš: Budeme distribuovat

6.3. Babiš: Řešíme nákup.

9.3. Vojtěch: Máme v plánu koupit.

12.3. Vojtěch: Roušky pro všechny budou v řádu týdnů.

13.3. Babiš: Koupíme roušky.

A tak dále, a tak podobně.

A co z těchto citací vyplývá? Že se ta komunikace Márovi Prchalovi začíná nějak sypat pod rukama.

15:47

Jana Bendová

PŘITUHUJE

Je pátek třináctého. Jak se na něj sluší a patří, vládní opatření se smůlovatě dotkla i mých kruhů. Jeden známý přišel o dlouho plánovanou a zaplacenou cestu do Asie, druhý je na tom hůř - je
napojený na hotelový byznys a přišel o práci. V hotelu nejsou hosté, a když nejsou hosté, není ani kšeft. Takových budou zakrátko tisíce.

15:30

Reflex

LETADLA NA ZEMI

Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA zastaví kvůli vládnímu nařízení všechny své linky z a do České republiky. Odstaví až polovinu svých letadel.

15:23

Oliver Adámek

RAKOUSKO: DVĚ OBLASTI V KARANTÉNĚ, VŠUDE ZAVŘOU OBCHODY

Od pátku přistupuje k dalším důrazným opatřením Rakousko se 432 nakaženými koronavirem. V karanténě zůstanou na dva týdny dvě oblasti v Tyrolsku: turisty vyhledávané údolí Paznauntal a
obec Sankt Anton am Arlberg, obě blízko hranic se Švýcarskem a Itálií. Od pondělí budou v Rakousku zavřené všechny obchody kromě potravin, drogerií, lékáren a pošt.

14:52

Oldřich Tichý

ZAČÍNÁM MÍT STRACH

Poprvé od začátku problémů s koronavirem mi dnes skutečně zatrnulo. Ne, nevystrašila mne nemoc jako taková. Mnohem víc mne zamrazilo z toho, jak relativně snadno a rychle STÁT UZAVŘEL
HRANICE. Nezpochybňuju to rozhodnutí, ale působí na mne děsivě. Pocházím z Domažlic a do 20 let jsem z oken koukal na panorama německé části Šumavy s vědomím, že ty kopce mám sice
na dosah ruky, ale kvůli železné oponě se na ně nejspíš nikdy nepodívám. Od té doby jsem je pak mockrát prošel s batohem sem a tam, seděl na pivě v bavorských horských hospodách a dával si
Erbsensuppe mit Speckknödel. A najednou už to zase nejde. Snad jen pár týdnů. I když při představě, kdo stojí v čele vlády… Večer si pustím Krále Šumavy.

14:32

Oldřich Tichý

STŘÍDAVKA A KARANTÉNA

Obavy z nákazy a přísná vládní opatření zasahují lidem i do nejrůznějších rodinných záležitostí. Například co dělat, pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči a o víkendu by ho měl teď převzít ten z
nich, který se před pár dny vrátil z lyžovaly v Itálii. „S ohledem na stávající situaci z opatrnosti doporučuji dítě nepředávat a navrhnout pro nejbližší období náhradní formu styku prostřednictvím
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Skypu, telefonu, e-mailu, face-time, aplikace WhatsApp a podobně,“ radí prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová. Odpovědi na mnohé další otázky, které mohou v oblasti
rodinného práva vyvstávat kvůli koronaviru, najdou případní zájemci na této adrese >>>

14:30

Marek Stoniš

K ČEMU JE TEĎ BRUSEL?

Každá evropská země přijímá kvůli koronaviru opatření v zájmu svých občanů. Hlídá své hranice. Rozlišuje národnosti. Kdo z mladých si dnes ještě vzpomene na větu někdejšího předsedy TOP
09 Jiřího Pospíšila, že už se nenarodil jako Čech, ale Evropan? A co se vlastně děje kvůli koronaviru v Bruselu? Nic, co by pro nás mělo být v této době podstatné. Pokud za podstatný
nepovažujete tří tisící dvacátý šestý výpad EU proti americkému prezidentovi Trumpovi – tentokrát kvůli jeho rozhodnutí omezit cestování občanů zemí unie do Spojených států.

14:05

Jana Bendová

NÁROD ČTENÁŘSKÝ

Zákaz cestovat do zahraničí, chodit po večerech do restaurací a barů, za zábavou i do posilky má jedno velké plus - tedy pokud se vám doma vrší na hromádce knihy, které si "určitě, ale určitě
musíte přečíst", jenže dosud na ně nedošlo, nebyl čas. Tak hromádku oprášit a hurá do toho!

13:45

Jana Bendová

TRESTNÝ ČIN

Šíření koronaviru je v Česku nově trestným činem se sazbou až 12 let. Doneslo se to i k panu prezidentskému poradci Nejedlému?

12:49

Reflex

ZAVŘENÉ HRANICE

Vláda zakázala vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne
platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je podle něho ochrana zdraví českých
občanů a snaha o zastavení šíření nového typu koronaviru. (ČTK)

12:22

Dan Hrubý

Přílet pražské letiště právě teď.

11:33

Oliver Adámek

O VÍKENDU POSLEDNÍ FOTBAL?

Jak se dalo čekat, vrší se odkládané sportovní události. Po pozitivních testech u trenéra Arsenalu Mikela Artety a hráče Chelsea Calluma Hudsona-Odoie bude pozastavena fotbalová Premier
League, stejně jako španělská, francouzská a nizozemská liga. Pokračovat (bez diváků) bude o víkendu jen německá Bundesliga, ta se zastaví až od úterý příštího týdne.

11:21

Jana Bendová

ZDRAVOTNÍCI TO ZATÍM ZVLÁDAJÍ

„Může se ukázat, že přes počáteční improvizaci to zvládáme. Stejně tak ale může být tato krize posledním impulsem k tomu, aby se zcela zhroutilo naše zdravotnictví, které je v řadě nemocnic i v
běžném provozu zcela na hraně fungování“. To říká v rozhovoru politolog a historik Stanislav Balík.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch měl možná před nástupem do vládního angažmá nejednu myšlenku, co s českým zdravotnictvím udělat, změnit, připravit, aby i kvůli stárnutí populace
obstálo v následujících desetiletích. Ale protože slovo „reforma“ tahle vláda nevypustí z úst, ani kdyby jí mučili chlebovou polívkou, razantnějšími změnami si nehodlá kazit politické vyhlídky, nic se
neděje. Tahle vláda je zkrátka vládou jen pro dobré časy, na ty horší (a není myšleno aktuální koronavirový dnešek) si musíme pořídit jinou.

11:17

Martin Bartkovský

DĚČÍN ALIAS ČESKÝ „WU-CHAN"

Jedu vlakem do Děčína aneb do českého Wu-chanu, jak mu také někdo přezdívá. Kupe je prazdné, vlak prázdnější než obvykle. Taková malá karanténa na železnici. O případné panice na severu
Čech vás budu informovat.

10:57

Jana Bendová

ZA DVEŘMI MATEŘSKÝCH ŠKOL

O problémech, jimž momentálně čelí mateřské školy, píše analytička Simona Weidnerová:

Zatímco základní školy jsou zavřené, mateřské školy zůstávají stále otevřené. Jedním z důvodů je, že koronaviru děti lépe odolávají zřejmě kvůli lepší imunitě nebo častějšímu vystavení dětí
nemocem.

Provoz mateřských škol v této době má ale  tři háčky (1) mladé učitelky, které nemohou zůstat se svými dětmi školou povinnými doma; (2) učitelky, kuchařky a uklízečky v důchodovém věku, které
spadají do skupiny ohrožené pandemií, ale starají se o malé děti; a (3) malé děti, které nemají hygienické návyky a tak je péče o ně v této extrémní době vysilující.

Prvním háčkem je mládí učitelek, kterých, pravda, není mnoho, ale pokud musí učit v MŠ a mají děti školou povinné, nemají je kam dát. Zajistit provoz mateřské školy znamená, že musíte splnit
kvóty počtu pedagogů na počet dětí. Učitelky na zástupy ve třídách mateřských škol chybí. Učitelek, které mají, nebo mohou mít malé děti, je sice málo, ale i tak to působí školkám provozní potíže.
Ve věkovém rozmezí 25-29 let je jen 9,5 %, učitelek. Těch, které mají děti školou povinné ve věkovém rozmezí 35-39 let je 9,0 %, a 30-34 letých učitelek je 6,8 %.

Druhým háčkem je počet učitelek důchodkyň v mateřských školách. Ve věkovém rozmezí 60-64 let učí 5,5 % důchodkyň, učitelek starších 65 let je 1,3%. Těch, které se blíží k ohrožené skupině je
19,50 % ve věkovém rozmezí 50-54 let, v rozmezí 50-59 let, je 17,80 % učitelek. Také uklízečky a kuchařky jsou ve věku skupiny ohrožené koronavirem.

Ředitelky mateřských škol si proto houfně stěžují, že zajistit provoz v mateřských školách, kde děti ještě nemají základní hygienické návyky, klade na všechny pracovníky extrémní psychické
vypětí. Třetí háček v podobě hygieny dětí působí velký stres ředitelkám proto, že dnešní rodiče nejvíce stížností dávají právě na mateřské školy. Ředitelky běžně čelí neustálé nespokojenosti
rodičů, kteří si stěžují na to či ono – tu na české školní inspekci, tam u starosty obce jako zřizovatele. Zastání však nemají nikde. Rodič je přece volič a tak má pravdu vždycky, i když jí nemá.

Strach z toho, zda mateřské školy učinily všechna opatření, co mohly, je extrémně velký.
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10:45

Viliam Buchert

Trump zakázal cesty z Evropy. Výjimku mají země, kde vlastní luxusní golfové rezorty

Americký prezident Donald Trump zakázal kvůli koronaviru na 30 dní cesty z Evropy (včetně Česka) do USA. Výjimku dostala například Velká Británie a Irsko. Je náhoda, že výjimku dostaly státy,
kde Trump vlastní luxusní golfové rezorty a hotely? Ve Skotsku má prezident golfová hřiště Trump Turnberry a Trump International Golf Links a v Irsku rezort Doonbeg.

10:32

Oldřich Tichý

VŠICHNI SE Z TOHO...

Těžko říct, jak si kdo představuje průběh koronavirové epidemie, nicméně ve čtvrtek odpoledne po vyhlášení přísných vládních opatření mizel z obchodů snad nejvíce toaletní papír - viz první
snímek z prodejny Lidl u Horoměřic nedaleko Prahy. V pátek ráno se pak před stejným obchodem tvořily už před otevřením v 7 hodin ráno fronty lidí s košíky - viz druhé foto. Uvnitř zjistili, že
kapitalismus funguje, personál přes noc zboží doplnil, a dalšímu nakupování zásob tak nestálo nic v cestě.

9:00

Oldřich Tichý

NA MŠI PŘES POČÍTAČ

Nemůžete kvůli nouzovému stavu do kostela na mši, ale věříte, že společná modlitba je to pravé, co může v době koronavirové pandemie pomoci? Pak můžete využít službu www.mseonline.cz.
Můžete se tak přes internet zúčastnit například bohoslužby v bazilice na Svatém Hostýně, na Svaté hoře u Příbrami a v řadě dalších svatostánků. Amen.

23:14

Oliver Adámek

PŘIDÁVÁ SE BELGIE A HOLANDSKO

V posledních dnech konaly razantně hlavně středoevropské země, teď se přidávají státy západní Evropy. Belgie zavírá všechny školy, kulturní a rekreační místa, restaurace, bary a kluby, na
víkend musí zavřít všechny obchody kromě těch s potravinami a lékáren. Vyhlášení opatření předcházely dlouhé spory mezi zástupci Vlámů a Valonů - první jmenovaní chtěli nechat otevřené školy
jako v Nizozemsku, druzí (frankofonní) chtěli jako Francie školy zavřít. V Holandsku vláda přistoupila k zákazu akcí s účastí nad 100 lidí, školy nechává otevřené a větší restrikce kolem cestování
zatím nechystá.

19:42

Kryštof Pavelka

KLAUSOVA ZÁPADKA A BABIŠOVA HVĚZDNÁ CHVÍLE  

Bývalý prezident je známý svými výpisky z četby. Teď si patrně někde souhlasně podtrhl slovní spojení "efekt západky" a používá ho při každé příležitosti. Naposled před několika minutami v
rozhovoru pro Českou televizi. Klaus se obává, že vlády zneužijí momentální mimořádné situace a prosadí regulace, které po zmírnění pandemie už nikdo neodstraní - jako západku, která
zacvakne jednou provždy. Pokud má český premiér podobné postranní úmysly, nedal to na sobě v dalším rozhovoru v hlavní zpravodajské relaci ČT znát. Naopak. Vypadá to, že Babišovi
vyhrocené podmínky svědčí. Jistě si spočítal, že každá minuta, kterou stráví na obrazovce uklidňováním vystrašených obyvatel a oznamováním nových opatření, tlačí preference ANO k pětatřiceti
procentům.

19:30

Reflex

112 NAKAŽENÝCH V ČESKU

V Česku je 112 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Za dnešek tak přibylo 18 nových nakažených. Televizi Prima to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvíce nakažených je
podle něj v Praze. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve řekl, že tři z případů nákazy koronavirem v Česku jsou závažnější.

19:22

Oliver Adámek

TRUMP A KORONAVIRUS

Americký prezident Trump byl na večeři s mluvčím brazilské hlavy státu, který má být nakažený koronavirem. Píše o tom The New York Times a brazilská média. S mluvčím Fabiem Wajngartenem
byl v úzkém kontaktu i viceprezident Mike Pence. Koronavirus měl u Wajngartena potvrdit první test, nyní se čeká na druhý.

18:45

Viliam Buchert

I CAN´T GET NO DESINFECTION!

Zábavná písnička proti trudomyslnosti. Parodie na hit od Rolling Stones obsahuje i základní hygienická pravidla.

18:35

Martin Bartkovský

ITÁLIE DOHÁNÍ ČÍNU

Zdá se to neuvěřitelné, ale v počtu aktivních případů lidí s koronavirem dohání Itálie Čínu. Zatímco v Asii počty nemocných klesají, na jihu Evropy rostou.

Aktuální čísla:

Čína 14 801 aktivních případů s COVID-19

Itálie 12 839 aktivních případů s COVID-19

18:00

Reflex

RESPIRÁTORY BUDOU! NAKAŽENÝCH UŽ JE 109

Do oběhu by mělo jít v pátek 60.000 respirátorů, v příštím týdnu 290.000. V dalších týdnech vždy desetitisíce. Objednáno je i 20 milionů obyčejných roušek, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch.

V Česku je 109 případů nákazy  koronavirem, tři jsou vážnější, řekl Vojtěch. Hygienici se nadále snaží hledat lidi, s nimiž byli infikovaní v kontaktu.

17:40

Martin Bartkovský
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CHCEŠ MĚ? CHCI TĚ!

Mňága a žďorp v rámci zákazu kulturních akcí vysílá ŽIVĚ ze své zkušebny. Je to krása!

17:35

Martin Bartkovský

KDY BUDOU ROUŠKY?

Třikrát se Babiše ptali na tiskovce na respirátory pro lékaře a sestry a on třikrát neodpověděl. Podobný případ trojitého zapření se stal naposledy před cca dvěma tisíci lety. Epidemie křesťanství
se pak rozšířila do celého světa.

Naproti tomu miliardář a mediální magnát Kellner "nekecá a maká". Ať už si o něm myslíte, co chcete, tohle gesto je zcela na místě:

SOTIO ze skupiny PPF odpovědělo na výzvu @ZdravkoOnline a nakoupilo v USA 20 tisíc respirátorů pro praktické lékaře v ČR. Bohužel více se už nakoupit nedalo. Respirátory, které dnes
dorazily do Prahy, splňují nejvyšší parametry ochrany proti #COVID19. Dar financuje PPF. pic.twitter.com/robdDMr3o3

— Skupina PPF (@SkupinaPPF) 12. března 2020

17:25

Martin Bartkovský

JAROMÍR JÁGR - SMOLAŘ TÝDNE

Zatímco letos se hokejový liga musí obejít bez vítěze (play off bylo zrušeno), tak poražený je celkem jasný. Je jím Jaromír Jágr a jeho kladenský klub, který sestupuje a uvolní místo Českým
Budějovicím. Kdyby stav nouze přišel o týden dřív, Kladnu by to pomohlo. Ale zasáhla vyšší moc a bezpečnostní rada státu.

17:15

Martin Bartkovský

PADLA STOVKA

Magická hranice sta nakažených je překonána, aktuálně je v Česku 104 diagnostikovaných lidí s novým koronavirem. Praha hlásí 50 nemocných a posiluje testování. Otevře se speciální stan
na Bulovce a kontejner v Motole.

17:10

Marek Stoniš

KORONAVIRUS FASCINUJE ULTRALEVICI

Koronavirus levá, zpátky ni krok, aneb naši noví mladí marxisté epidemii koronaviru vítají jako naději pro lepší svět: „Až horečka poleví a bacil zmizí z veřejného prostoru, musíme důrazně
připomenout jinou globální epidemii, která ohrožuje budoucnost současné civilizace, naši i dalších generací. V okamžiku, kdy je možné zastavit běh světa, zavřít do karantény města i celou zemi…,
ukazuje se, že je v moci tohoto světa úplně všechno. Tedy i postavit se globální změně klimatu a přijmout reálná opatření za dosud nemyslitelnou cenu,“ píše například na levičáckém webu A2larm
Stanislav Biler. To, co se kolem epidemie Covid-19 děje, musí lidi jeho typu vskutku fascinovat; hlavně ta tvrdá pěst, která udeřila na soukromé podnikání a některé naše osobní svobody – tak
nějak by si asi představovali vlastní metody boje za vybudování beztřídní, respektive bezuhlíkové společnosti. Doufám v pravý opak. Že po skončení aktuální epidemie po zelených alarmistech už
neštěkne ani pes. Ani koronapes.

17:06

Oliver Adámek

HOKEJ BEZ MISTRA

Česká hokejová extraliga se pro letošek uzavřela, nebude tak mít žádného vítěze. Na rozhodnutí o fobtalových soutěžích se zatím čeká, kvůli očekávanému odkladu Mistrovství Evropy by se
mohla fotbalová Fortuna:Liga dohrát. Je ale otázka, zda bude možné trénovat, vzhledem k tomu, že profesionální týmy dají s realizačním týmem dohromady i přes 30 osob.

16:23

Jana Bendová

Z PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ

V souvislosti s nouzovým stavem se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce, uvádějí v prohlášení čeští a moravští biskupové.

„Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci
možností otevřeny“.

„Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o
osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření“.

16:15

Kryštof Pavelka

DVA VIRY

Češi si nezajdou do divadla, do kina, ani na výstavu, nepodívají se živě na fotbal ani hokej. V knihovnách si nepůjčí knihu. O víkendu se nedostanou na hrady a zámky. A teď si ani večer nedají
pivo v hospodě. Celý národ tak bude po večerech zírat na televizi, případně do displejů mobilů a obrazovek počítačů. Opatření vlády jsou, ve světle katastrofální situace v Itálii, zřejmě nezbytná.
Když už však vláda udělala takto radikální kroky kvůli zajištění zdraví fyzického, co takhle podniknout něco pro mentální zdraví Čechů? Čtrnáctidenní stopka pro nekonečné seriály i zpravodajství
TV Prima, dočasné volno pro všechny redaktory serveru Parlamentní listy a dvoutýdennní zákaz internetu pro šiřitele řetězových mailů a Tomia Okamuru by možná zpomalily šíření toho druhého
viru, který se v Česku rozmáhá už nějakou chvíli. Epidemii mimořádných pitomostí.

16:15

Martin Bartkovský

NEROZUMÍM, CO SE MI SNAŽIL BABIŠ ŘÍCT

Důležitou tiskovou konferenci vlády o vyhlášení nouzového stavu jsem sledoval na mobilu se sluchátky v uších (na pracovní cestě). A měl jsem velký problém porozumět, co se mi snaží Andrej
Babiš říct. Aby bylo jasno, tohle není o mém vztahu k současnému premiérovi, ale o jeho mluveném projevu. Jeho naučená teatrálnost, žoviálnost a důrazy na některá slova mu dávají převahu v
televizních debatách a už několik let fungují na většinového voliče, já mu ale teď nerozuměl. Nebylo mi jasné, co všechno vláda zakazuje a kam se smí a kam ne. Naštěstí mi to záhy dovysvětlil
Hamáček a parlamentní zpravodajové. Pro příště doporučuji Marku Prchalovi, aby to svému šéfovi napsal stručnější a jasnější. A od Babiše bych si přál, aby omezil čechoslovenštinu, připadně
aby za něj mluvil někdo jiný.

16:12

Oliver Adámek
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ZRUŠÍ SE MS V HOKEJI? A CO EURO?

Podle kanadského časopisu The Hockey News má dojít ke zrušení letošního Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, světová federace IIHF to ale zatím vyvrací. V úterý se sejdou všechny členské
státy UEFA ohledně mezinárodních soutěží. Červnové Mistrovství Evropy ve fotbale ve 13 zemích a se zahajovacím mačem v Římě taky nevypadá reálně, má se jednat o jeho přeložení.

16:05

Martin Bartkovský

UVĚDOMĚLÍ STUDENTI

Během poslední hodiny jsem potkal ve vlacích a MHD několik skupinek středoškoláků. Všichni si po vystoupení z vozu svědomitě dezinfikovali ruce gely nebo alespoň vlhčenými ubrousky. Do
školy, na kroužky ani sportovat nesmějí. Tak jsou aspoň při bloumání Prahou řádně dezinfikováni.

15:59

Viliam Buchert

ČESKÝ ABSURDISTÁN: ZEMAN - JEDU DO ČÍNY, VLÁDA - NIKDO TAM NESMÍ

Prezident Miloš Zeman zatvrzele opakuje, že pojede v dubnu na summit do Číny. Vláda ovšem zakázala českým občanům jezdit do této země kvůli koronaviru. Jak to bude? Pojede Zeman? A
nemohou si ho tam nechat?

15:53

Oldřich Tichý

ZEMAN ASI OBĚDVAL VTIPNOU KAŠI

Prezident Miloš Zeman stojí za opatřeními, která proti koronaviru dělá vláda. "Prosím, dodržujte stanovená pravidla," uvedl. Dodal, že všichni mají táhnout za jeden provaz a být k sobě vzájemně
ohleduplní a laskaví. Vzhledem k tomu, že prezidentův poradce Martin Nejedlý byl opakovaně přistižen, jak po návratu z Číny porušuje karanténu, jezdí do restaurace a svůj terénní vůz při tom
parkuje na přechodu pro chodce, skoro to vypadá, že si Zeman dělá z normálních lidí bohapustou srandu.

15:19

Martin Bartkovský

JESKYŇKY MAJÍ SMŮLU

Nejen večerní hospody, posilovny, bazény a sportoviště. Od pátku 13. března budou zavřeny všechny jeskyně na území České republiky. Informoval o tom Pavel Gejdoš ze Správy jeskyň ČR.

15:05

Kryštof Pavelka

MŮZY V ČASECH PANDEMIE

Pro herce a další zaměstnance kulturních institucí znamenají opatření vlády to samé, co pro učitele a vysokoškolské profesory. Připravují si další práci (divadla stále zkouší), ovšem večery mají
volné. Po omezení kulturních akcí nad sto účastníků se nabízela otázka, zda když například všichni pražští herci, co jim odpadlo večerní představení, vyrazí do hospody, není to také hromadná
kulturní akce? Teď ale vláda zavřela po osmé večerní i ty restaurace. Můzám v časech pandemie tak patrně nezbyde nic než návrat k postupům, osvědčeným již za normalizace: bytové divadlo a
útěk na chalupy. Další plošná opatření jsou však patrně nezbytná. A krome prevence mají snad už teď ještě jiný efekt: možná, že vyléčila Jana Hrušínského z přesvědčení, že od začátku šlo o
spiknutí Babiše s koronavirem za účelem zničení Divadla Na Jezerce.

14:24

Oldřich Tichý

Od pátečních 6:00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech.

14:23

Oldřich Tichý

Od pátečních 6:00 zakázala vláda do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské a další akce. Zakázala rovněž vstup na sportoviště, do
wellness zařízení, do knihoven. Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 6:00 uzavřeny restaurace.

14:20

Oldřich Tichý

Ministr vnitra Jan Hamáček: Česká republika s účinností od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Překročit je bude možné jen na stanovených hraničních
přechodech.Na hranicích posílí policisty armáda.

Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí.

Občané ČR mají zakázáno od 14.3. cestovat do zemí, které jsou označeny jako rizikové. Výjimky budou mít např. piloti letadel, vlakové čety či řidiči kaimonů.

14:13

Oldřich Tichý

Premiér Babiš: Platnost nouzového stavu začíná dnes od 14 hodin a doba jeho trvání je stanovena na 30 dní.

14:10

Oldřich Tichý

VLÁDA VYHLÁSILA V ČESKU NOUZOVÝ STAV

V obecné rovině to znamená, že může například omezit svobodu pohybu a pobytu, právo podnikat či právo shromažďování. Nouzový stav také umožňuje vládě rozhodnout o evakuacích, může
nařizovat lidem různé pracovní činnosti a další. Veškerá omezení či nařízení musí ovšem vláda ve svém rozhodnutí podrobně popsat a specifikovat - nemusí tedy využít zdaleka všechna
oprávnění, která jí vyhlášení nouzového stavu dává.

14:14

Jana Bendová

TRUMPŮV ZÁKAZ CESTOVÁNÍ PRUDCE OSLABUJE KORUNU

Koruna dnes proti euru prudce oslabuje, píše ekonom Lukáš Kovanda. „Se začátkem evropského obchodování dnes skokově oslabila z úrovně kursu 25,80 až nad 26 korun za euro…
„Bezprostředním důvodem citelného oslabení české měny je rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat většině Evropanů cesty do USA. Trhy se obávají, že tento krok,
oznámený dnes nad ránem středoevropského času, znatelně zvyšuje riziko celosvětové recese v blízké době .“

14:07
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Jana Bendová

MOROVÉ SLOUPY STOJÍ. A CO KORONAVIROVÉ SLOUPY?

Po Evropě se především v baroku stavěly morové sloupy jako poděkování za odeznění epidemie „černé smrti“, ale také jako prosba o uchránění místa před další epidemií. Morové nákazy
pustošily kontinent po staletí.

U nás je nádherným příkladem třeba sloup v Brně na náměstí Svobody. Je zasvěcený Panně Marii (proto mariánský sloup), další můžeme obdivovat v Litoměřicích, Kutné hoře, Poličce, Letohradu
a v mnoha dalších městech.

Co takhle vztyčit i pár koronavirových sloupů? Ne že by se mor a aktuální virus mohly srovnávat, ale nová sochařská díla by mohla oživit českou krajinu i města a uchovala by um počátku 21.
století. Ty barokní morové sloupy jsou přece úžasné.

13:51

Viliam Buchert

JAK TO VYPADÁ V ČÍNĚ?

Pokud se chcete dozvědět něco skutečně zajimavého a podstatného, jak se vyvíjí situace v Číně, kde koronavirus vznikl, podívejte se na stranku Caixin. Je to podle mě nejlepší zdroj informací ze
samotné Číny a podle obsahu nejsou zprávy překvapivě tak cenzurované, jako jiné zdroje.

13:48

Adéla Knapová

NÁKUPNÍ ŠÍLENSTVÍ NA MNOHA FRONTÁCH

Stojím u pokladny v supermarketu, vykládám na pás ovoce, zeleninu a jogurty. Za mnou matka s asi čtrnáctiletým synem. „Skoč ještě pro dvě balení toho cukru, pro jistotu,“ zavolá za ním a
přitahuje k sobě vrchovatě naložený synův vozík. Druhý plný má před sebou a v nepravidelných intervalech mi s ním hobluje paty. Bez omluvy. Samozřejmě. Syn se vrací s cukrem a hrachem.

„Tak to prý nemají, říkal,“ volá na matku. „Ať teda vezme místo toho deset balíčků sušenýho droždí, troje burákový máslo a ty vločky taky třikrát a velký balení, víš, který, ty, co bereme vždycky. A
ať sebou hodí, za půl hodiny tam budeme,“ říká synovi, který její příkazy tlumočí komusi do telefonu. „Prý jestli si může vzít i další balík koly?“ „Ani omylem, nebudete furt chlastat ten cukr, pak
nemá být hyperaktivní.“

Matka zjevně ovládla situaci a ze svých dvou dětí, co jí zůstaly na krku, udělal nákupní výsadek – jeden dokonce detašován v jiném obchodě; protože každému řetězci chybí něco, když to dáme
dohromady, přežijeme!

13:23

Reflex

HLAVNÍ HYGIENIČKA KONČÍ

Vláda se rozhodla odvolat hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Řízením úřadu namísto ní pověří ředitelku středočeské hygienické stanice Jarmilu Rážovou. Uvedl to zpravodajský server iDnes.cz
s odvoláním na dva ověřené zdroje i jednoho člena vlády.

O konci Gottvaldové ve funkci média spekulovala už před měsícem. Poslanci v únoru upravili podmínky vzdělání potřebného pro funkci hlavního hygienika, podle návrhu zákona bude muset mít
lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová takové vzdělání nemá a požadavek na něj má za přežitek.

13:17

Reflex

KORONAVIRUS A ČESKÁ EKONOMIKA

Vláda se bude na koronavir vymlouvat, měla by lidem hned pomoct, říká v dnešním Prostoru X ekonomka Helena Horská.

Na celý rozhovor se podívejte zde >>>

12:51

Oliver Adámek

KONEC LIGY MISTRŮ?

Nejen bez diváků, ale nejspíš vůbec se nedohraje letošní fotbalová Liga Mistrů. V karanténě jsou hráči tří velkoklubů - Juventusu, Realu Madrid a Interu Milán. Minimálně dvě odvety osmifinále
soutěže se neodehrají, zřejmě nezbude než celý letošní ročník zavřít. Pro přežívání v době izolace nezbývá než se zabavit staršími zápasy: namátkou doporučujeme Liverpool-Barcelona 2019,
Milán-Liverpool 2005, Barcelona-Chelsea 2012, Ajax-Tottenham 2019...

12:25

Oldřich Tichý

BĚHAT MŮŽETE, ALE NEZÁVODÍ SE

V sobotu 28. března jsem se chystal běžet pražský půlmaraton. Tohoto mezinárodního závodu se mělo zúčastnit 11 500 běžců z desítek zemí. Organizátoři ale oznámili, že se nepoběží. „Rozhodli
jsme se závod přesunout. Jakmile bude znám nový termín, budeme o něm informovat,“ sdělili. Za sebe musím říct, že se mi to hodí - nemám vůbec natrénováno. Pro plno lidí to ale bude
bezpochyby zklamání. Kromě běžců se populární sportovní akce účastní pokaždé přes tisícovku dobrovolných pořadatelů a tisíce fanoušků. Příští sobotu se měl konat už 22. ročník.

Podobný osud ovšem potkal i desítky dalších menších závodů. „Závodní běžecká sezóna se z preventivních důvodů přerušuje,“ dočetli se sportovci třeba na oficiálních stránkách Českého
atletického svazu věnovaných běhům mimo dráhu. Autoři oznámení doporučují nevěšet hlavu: „Nazujte běžecké boty a vyrazte do přírody za dalším tréninkem! Ostatně aktivní pohyb v přírodě je
prokázaná velmi účinná forma posilování imunitního systému.“

12:12

Martin Bartkovský

PRÁZDNO VE VLACÍCH

Cestujeme pracovně vlakem po středočeském kraji. Na nádražích ani ve vozech žádní cestující ani personál v rouškách. Na cedulích jsou upozornění, nechybí ani mobilní stanice na mytí rukou.

11:38

Adéla Knapová

LET PRAHA - MNICHOV S KAŠLEM

Sedám v Mnichově do letadla směr Praha. Vedle mě si sedá čilý, opálený a tělnatý důchodce, jež všem nahlas sděluje, že to, že tak kašle, není kvůli koronaviru, ale protože jeho letadlo z Thajska
mělo zpoždění a on musel běžet, aby tenhle spoj chytl. Otočí se na mě a své ubezpečení, že se nemusím bát, zopakuje. Říkám mu, že se za prvé nebojím, protože od špičkových epidemiologů
vím, že není důvod se bát, chřipka mě taky neuvádí do mrákotných stavů a neočekávám, že na ni zemřu.

Za druhé, že to, co říká, je naprosto irelevantní, protože vůbec netuší, jestli koronavirus má nebo ne. A za třetí, tím, že to takhle nahlas říká, akorát všechny štve – to si myslí, že teď kvůli němu z
letadla vystoupíme? Nebylo spíš od něj slušné, aby vystoupil on, když jako jediný z nás kašle? Muž se bodře zasměje, že jsem šprýmařka: „A jak dlouho ten let vlastně trvá?“
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O půl hodiny později, když přistáváme v Praze, nahlas hodí do vzduchu, že měl pravdu, kašlal jen proto, že se zadýchal během, teď už ho v krku vůbec nic nedráždí. Prý můžeme být všichni v
klidu.

11:10

Oldřich Tichý

PRO DĚTI MÍSTO ŠKOLY POKUSY NA DOMA?

Jak zabavit děti, které budou v příštích týdnech kvůli zavřeným školám doma? „Aby se děti nenudily, budeme po dobu nastálé hygienicko-epidemiologické situace pravidelně každý den publikovat
příspěvek s tipem na domácí pokusy, časopisy, online výstavy i e-zdroje,“ uvedla na svých facebookových stránkách Akademie věd České republiky. Jako otec osmiletého školáka, který
nevynechá jedinou akci typu Noc vědců či Věda v ulicích a nejraději má efektní chemické experimenty říkám: Doma jen přes mou mrtvolu! I když to vlastně radši ne…

11:08

Jana Bendová

KARDIOLOGIE NA HOMOLCE JEDE NA PLNÝ PLYN

Profesor PETR NEUŽIL, primář Kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce pro Reflex:

„Všichni dnes na kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce i v těchto složitých podmínkách, ostatně jak je naším zvykem, pracujeme na plné obrátky, nicméně v režimu maximálního důrazu
na vlastní ochranu nás, zdravotníků.

V rámci kontaktu s pacienty se řídíme hygienicko-epidemiologickými opatřeními, která Nemocnice Na Homolce, respektive její tým ze střediska pro kontrolu infekcí zavedl. S každým pacientem při
příjmu samozřejmě nejdříve konzultujeme pravděpodobnost kontaktu s osobami rizikovými nákazou virem COVID 19. Náš tým především díky nezměrnému optimismu a zodpovědnosti nepodléhá
žádným zbytečným hysteriím, snažíme se zklidnit zbytečné emoce a soustředit se především na naší práci. To, že jsme doposud schopni fungovat jako jeden tým, je z mého pohledu podstatné
pro překonání této svízelné situace, kdy nikdo z nás nedokáže zatím přesněji odhadnout, co bude každý následující den.

Jsem přesvědčen, že tato doba je zásadní i pro každého z nás, abychom si konečně také uvědomili, jakou zodpovědnost má jednotlivec vůči celé společnosti a že osobní zájem musí ustoupit
zájmu lidského společenství. My, zdravotníci, si to uvědomujeme, a proto se musíme snažit, dokud to jde, plnit svoji roli, tedy starat se o svoje pacienty s vysokou mírou profesionality právě nyní.
Takže za kardiologii Na Homolce nerušíme žádné plánované výkony a pracujeme na plný plyn.“

11:07

Marek Stoniš

KDYŽ SE NA ZPRÁVY DÍVÁTE S DĚTMI

Volali kamarádi z Ostravy. Že se dívali na zprávy s dětmi (6 a 8 let). Po jejich skončení se jejich ratolesti vyděšeně ptaly, jestli jsou v Praze teta Lucie, strejda Marek a jejich Otík v pořádku, jestli
neleží v nemocnici nebo neumřeli. Tak jsme se zasmáli, ale jen trochu. Otázka: Dívat se na zprávy s malými dětmi a vysvětlovat jim je? Nebo se raději nedívat? Volím druhou variantu.

10:52

Oldřich Tichý

NĚKTERÉ AUTOBUSY NEPOJEDOU

Pokud plánujete cestovat autobusem, stojí za to ověřit si, že skutečně pojede. Vzhledem k tomu, že jsou kvůli šíření infekce zavřené školy, omezují dopravci na různých místech republiky jízdní
řády. Některé spoje totiž vozily skoro výhradně školáky a teď by jezdily prázdné. „Od pondělí 16. března pojedou autobusy v prázdninovém režimu. Omezení se týká především ranních a
odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol. Potrvá do odvolání, minimálně však 14 dnů,“ sdělila například na webových stránkách mluvčí Zlínského kraje Adéla
Kousalová.

10:24

Viliam Buchert

Cestou k zubaři jsem prošel malým obchodním centrem Brumlovka - kromě prodavačů jsem napočítal 9 lidi v přízemí. Včera podobně na Andělu. Ideální čas na shopping.

10:15

Martin Bartkovský

ITALSKÝ KORONAVIRUS Z NĚMECKA?

Nový typ koronaviru se na sever Itálie nemusel dostat přímo z Číny, jak se dosud předpokládalo. Podle výzkumu vědců z univerzity v Miláně, o kterém dnes informovala italská média, se totiž
"pacient nula" nejspíš nakazil v Německu, odkud do Lombardie přiletěl už na konci ledna. Konkrétního člověka ale Italové dosud nevypátrali.

9:50

Oldřich Tichý

NA CESTY S ROUŠKOU

Viditelně méně lidí využívá v posledních dnech v Česku hromadnou dopravu. A naopak stále více se jich chrání rouškami. Například v autobusu společnosti Flixbus, který ve čtvrtek před devátou
hodinou dopolední odjížděl z pražské Florence do Plzně (na snímku), měla roušky odhadem třetina cestujících. Nezřídka je také vidět, že když někdo v metru či tramvaji víc zakašle, lidé se z jeho
okolí odsunou raději do vzdálenější části vozu.

9:30

Martin Bartkovský

AKTUÁLNÍ ČÍSLA

Momentálně je celosvětově 126 tisíc potvrzených případů, z čehož je 53 538 aktivních

68 315 lidí se vyléčilo

4 635 lidí zemřelo

-------------------------------------------

V Česku je 94 diagnostikovaných případů

V Číně je nyní jen 14 817 aktivních případů, 3 169 úmrtí

Itálie hlásí 10 590 aktivních případů a 827 úmrtí

9:00

Martin Bartkovský

TOM HANKS NAKAŽEN
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Do karantény se dostal i známý a velmi oblíbený herec Tom Hanks. Ten byl se svou manželkou pozitivně testován na nový koronavirus během jejich pobytu v Austrálii. Hanks, kterému je stejně
jako manželce 63 let, potvrdil informaci na Twitteru:

"Ahoj, lidi. Rita a já jsme tady v Austrálii. Cítili jsme se trochu unavení, jako bychom byli nachlazení, a trochu nás bolelo po těle. Rita měla nějaké zimnice, které přicházely a odcházely. Také mírné
horečky. My Hanksovi budeme testováni, pozorováni a izolováni tak dlouho, jak to bude vyžadovat veřejné zdraví a bezpečnost."

pic.twitter.com/pgybgIYJdG

— Tom Hanks (@tomhanks) 12. března 2020

8:30

Reflex

Z EVROPY DO USA NE

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ohlásil 30denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy, s výjimkou Británie. Omezení, které má zpomalit šíření nového koronaviru v
USA, bude platit od páteční půlnoci. Prezident rovněž slíbil možnost odkladu podání daňového přiznání o tři měsíce pro některé firmy a jednotlivce.

17:55

Oliver Adámek

STOP DOPRAVĚ Z RAKOUSKA A SLOVINSKA

Každá země se s koronavirem vypořádává po svém a mnohdy jsou rozdíly velké. Maďarská vláda vyhlásila stav ohrožení, který znamená mimo jiné zastavení letadel, autobusů a vlaků z Rakouska
a Slovinska - sousedů Itálie. Naopak základní a střední školy zatím Maďarsko narozdíl od ČR nezavírá. Zároveň zavádí zákaz vstupu z Itálie, Jižní Koreje, Číny a Íránu a omezuje veřejné akce.
Přestože má ke středečnímu večeru jen 13 nakažených, postupuje v lecčem Maďarsko tvrději.

16:00

Jana Bendová

LIDSTVO ZDECIMUJE PRÁVĚ VIRUS

Analytik Petr Havel, který rozumí krajině a zemědělství říká, že jestli někdy něco v budoucnosti lidskou populaci skutečně zdecimuje, pak to nebude sucho a globální oteplování, jak se kdekdo
dneska obává, ale nějaká globální virová epidemie, proti níž nenajde lidský organismus včas obranu. Pro uklidnění dodává, že to ještě není tento aktuální případ....

14:20

Oldřich Tichý

VZP: ZDROJE TU JSOU

Všeobecná zdravotní pojišťovna oznámila, že je připravena uhradit veškeré náklady na zdravotní péči o své klienty, které vzniknou v souvislosti se šířením koronaviru. „Upravujeme úhrady
zdravotní péče tak, aby kopírovaly vládou přijaté kroky,“ řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V praxi to znamená, že pojišťovna například bude hradit převozy infekčních pacientů i některým jiným
dopravcům, než kterým je hradila doposud, zvýší rozpočet na laboratorní vyšetření, je připravena hradit lékařům telefonické konzultace apod. Kolik to všechno může stát, zatím není jasné. „Ještě
nevíme, jak se situace bude dále vyvíjet, ale v každém případě máme dostatečné zdroje,“ řekl Kabátek.

SEKCE: Ostatní

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

DUPLICITNÍ S: Online glosář Reflexu o koronaviru: V USA je už přes 100 tisíc nakažených, Británie hlásí tisíc obětí ( Reflex.cz - Online přenos, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (16:09:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Expres.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) je opět pod palbou kritiky. Po ministru vnitra Hamáčkovi, který Vojtěcha plísnil za pozdní dodávky a zmatek s distribucí respirátorů, proti němu
vystoupila ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. V otevřeném dopise reagovala hlavně na páteční vyjádření Ministerstva zdravotnictví směřované sociálním službám,
které přišlo po zprávách o nákazách onemocněním covid-19 v domovech pro seniory. Vojtěch v České televizi její kritiku odmítl.

„Naštvalo mě, že nám dávají stupidní pokyny k měření teploty a hygieně rukou, což je za této situace automatické, ale zásadní věci nevyřeší,“ řekla Lusková.

Za zásadní považuje například chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na
koronavirus.

Kvůli šíření nemoci covid-19 mezi seniory Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. Podle něj například nemají nakažené s mírnými příznaky
posílat do nemocnic, ale zaměstnanci by se o ně měli starat sami, ráno a večer musí všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. 

„Je-li vydáno takové opatření, potřebujeme podmínky, abychom to vůbec dokázali udělat,“  řekla Lusková. Svůj zdravotní stav by měli podle opatření ministerstva více kontrolovat také
zaměstnanci.

Vojtěch dnes v ČT řekl, že s kritikou ze strany Luskové nesouhlasí.  „Nezdá se mi to korektní,“ uvedl. Ministerstvo podle něj o opatřeních proti šíření viru v domovech pro seniory předem
informovalo prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého.

„Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům
teplotu. No dovolte! Děláte z nás nekompetentní blbečky,“ uvedla Lusková v dokumentu, který vyvolal pozornost také na sociálních sítích.

„Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! (...) Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste vy,
a vy si to zodpovíte!“ dále napsala.

Domov U Biřičky má ve dvou objektech kapacitu 340 lůžek. Z nich je 282 pro seniory a 58 pro lidi se sníženou soběstačností kvůli různým duševním nemocem a demencím.

SEKCE: Ostatní POČET AKTUALIZACÍ: 1

79. Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ministru Vojtěchovi ředitelka domova pro
seniory  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidenta (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (20:00:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor: "Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb je nákaza potvrzena celkem v sedmi zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo 329 lůžek ve čtyřech nemocnicích, a to pro
nakažené klienty ústavů, kde nemohou nemocné oddělit od zdravých seniorů. Tato kapacita je určena pro lidi s lehčím průběhem nemoci."

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/, ministr zdravotnictví: "Vzhledem k tomu, že ta situace nejvážnější je v Praze, tak proto teďka řešíme primárně Prahu. A je to tak, že v Lázních Toušeň je to 72
lůžek, v... na Bulovce je to zhruba 70 lůžek. Pak je to Nemocnice Na Františku, kde je to tuším nějakých 27 lůžek."

Lucie Krausová, mluvčí Nemocnice Na Františku: "My máme vyčleněno jedno oddělení pro pacienty s COVID-19, kde máme připravena dvě ventilovaná lůžka a sedm standardních lůžek s
kyslíkovou terapií."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Gabriela Lašková, Matěj Misař

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

DUPLICITNÍ S: VELKÉ ZPRÁVY (automat) ( Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (23:55:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb ale ne všechna zařízení dokážou nová opatření splnit. Obávají se také nedostatku personálu, který kvůli nákaze musí být v izolaci."

Rozhovor se seniorkou v domově důchodců:
"Dej si tohle na ústa!"
"Padá mi to."
"Tak tady si to dej takhle za ouško."

Reportérka:
"Z bezpečné víc než pětimetrové vzdálenosti spolu komunikují skoro denně. Jarmila Pecháčková a její dvaaosmdesátiletá matka, která žije v domově důchodců v Liberci. Tam dnes hygienici
potvrdili nákazu koronavirem. Infikovaná je ošetřovatelka a dva klienti, ti jsou v nemocnici."

Rozhovor se seniorkou v domově důchodců:
"A zejtra zas přijdu."

Reportérka:
"Zařízení dnes prošlo kompletní desinfekcí a zdravotníci odebrali vzorky 17 seniorům a 4 zaměstnancům. Výsledky by měly být zítra."

Zdravotník:
"Mám tady zdravotníky."

Reportérka:
"Kraj teď řeší, jak bude chránit klienty a personál v případě, že se koronavirus potvrdí i u dalších lidí nebo v jiných zařízeních."

Pavel Svoboda /ČSSD/ náměstek hejtmana pro sociální věci Liberec:
"Stáhli jsme všude jednotky ochranných obleků, který kdy kdo měl. To nám vystačí na dva, na tři dny."

Reportérka:
"Celotělové obleky, rukavice nebo roušky. Ochranné prostředky chybí v řadě domovů pro seniory. Třeba respirátory FFP3, které dokáží člověka ochránit při kontaktu s nakaženým, nemá 90
procent zařízení. Ministerstvo vnitra proto rozváží do krajů dodávky ochranných prostředků."

Jan Hamáček /ČSSD/ ministr vnitra a vicepremiér:
"Je to dávka přes 3 miliony roušek, půl milionu respirátorů."

Reportérka:
"V Praze sem do skladu správy služeb přišly další zásoby a to 13 respirátorů, několik tisíc roušek, ale také ochranné brýle, obleky a rukavice. Vyzvednout si je budou moci nejenom zástupci
sociálních služeb, ale hlavně lékaři a záchranáři. Magistrát jim sám k tomu pošle e-mailem přesné pokyny. Ve Středočeském kraji už naopak s rozvážkami v noci dovezených pomůcek začali."

Petr Šála /ředitel Domova Pod Lipami Smečno/:
"Dneska jsme dostali patnáct set jednorázových roušek a 39 respirátorů. Těch patnáct set roušek nám vydrží týden, deset dní."

Reportérka:
"Respirátory pak maximálně na pár dní. Kromě toho tady ale řeší taky nová opatření, která pro poskytovatele sociálních služeb včera vydalo ministerstvo zdravotnictví. Podle něj by měla zařízení
vyhradit 10 procent své kapacity pro případné nakažené."

Jiří Horecký /prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb/:
"Některá zařízení jsou příliš malá na to, aby měly oddělené WC, umývárny pro zaměstnance, kteří se starají o běžné klienty, zaměstnance, které se starají o klienty s podezřením, a to samé

80. Nákaza COVID-19 je potvrzena v sedmi zařízeních   
seznam | nahoru

81. Těžkosti při péči o rizikovou skupinu   
seznam | nahoru
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rozdělení ještě pro ty klienty."

Reportérka:
"Šéf resortu proto začal jednat s nemocnicemi. Ty by měly vyhradit lůžka pro nakažené klienty ze zařízení, kde není možné rozdělit nakažené od zdravých."

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/ ministr zdravotnictví:
"V té první fázi jsou to lázně Toušeň, pak máme připravenou kapacitu jistou v Nemocnici na Františku. Další kapacity jsou připravené navíc v Nemocnici Na Bulovce."

Reportérka:
"Tyto kapacity by měly sloužit pro pražská zařízení. S dalšími kraji ministerstvo bude jednat. Poskytovatelé sociálních služeb mají ale obavy i z toho, že kvůli karanténě zaměstnanců se nebude mít
kdo starat o klienty, zvlášť o ty nakažené. Třeba v domově na Chodově je v izolaci už jedenáct ošetřovatelů. Dalším 150 zdravotníci odebrali vzorky."

Ilona Veselá /ředitelka, Domov pro seniory Chodov/:
"Zaměstnanec se do toho oblékne, aby mohl provést určitej úkon, pak zase ty pomůcky musí odložit, očistit se a to je velice časově náročný. Proto není možné v podstatě pracovat s nižším počtem
zaměstnanců."

Reportérka:
"Vedení domova proto doufá, že by se do práce u nich mohli zapojit i dobrovolníci. Ministerstvo dnes taky uvedlo, že zvažuje plošné testování ošetřovatelů a dalších zaměstnanců zařízení
sociálních služeb. Redakce a Johana Šulcová, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Jakub Železný
EDITOR: Johana Šulcová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (23:50:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb BORGIS a.s. - Právo Jiří Mach

Otevřít originál | Otevřít detail

Poté, co se provalily případy nákaz koronavirem v domovech pro seniory, pustili se ostře do ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kvůli ochraně klientů a personálu nejen poskytovatelé
péče, ale i ministři z koaliční soc. dem. Premiér a lídr ANO Andrej Babiš naopak Vojtěcha podpořil s tím, že jeho resort není zřizovatelem domovů pro seniory. 

Včera se do Vojtěcha kvůli novým opatřením, jimiž mají ústavy zpřísnit karanténní opatření, navezla otevřeným dopisem viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Daniela Lusková, která vede domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové, navzdory tomu, že zřizovatelé domovů pro seniory jsou kraje, obce nebo soukromé fi rmy. 

„Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme. Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste vy, a vy si
to zodpovíte,“ napsala na adresu Vojtěcha a Maláčové. 

Na ministra zdravotnictví včera v ČT zaútočila i šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková s tím, že právě kroky jeho resortu zavinily rozšíření nákazy v domovech důchodců. Jeho resort prý
začátkem měsíce omezil možnost nákupu roušek a dezinfekcí, což zapříčinilo, že jich domovy mají nyní nedostatek a klienti jsou nemocní. 

Vojtěch kritiku odmítl jako nekorektní, protože zákaz návštěv platí už dlouho a Česko ho zavádělo jako první. Omezení se týkala jen respirátorů FFP3. Vojtěch připomenul, že zřizovatelé domovů
si mohli ochranné prostředky koupit v cizině, ale neudělali to. 

Zastání se dočkal Vojtěch u Babiše. „Pan ministr dělá maximum, nic nezanedbal. Jeho resort není zřizovatelem ani není odpovědný za domovy seniorů a sociální služby. Ty zřizují kraje nebo
soukromníci,“ řekl Právu.

SEKCE: Zpravodajství MUTACE:

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

82. Nákaza v domovech seniorů. Zaspali kraje i zřizovatelé   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (23:50:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb BORGIS a.s. - Právo Jan Martinek

Otevřít originál | Otevřít detail

Pane ministře, odbory i poskytovatelé sociálních služeb jsou toho názoru, že za nedostatek zdravotnických pomůcek může váš resort. Vy říkáte, že to měly v kompetenci kraje.
Kde je pravda? 

Jsem už unaven z těch půtek, ale pravdou je, že vláda se už před více než týdnem dohodla na tom, že ministerstvo vnitra bude tyto pomůcky rozdělovat krajům a ty je budou následně distribuovat
do těchto zařízení, nikoliv ministerstvo zdravotnictví. Vyzvete kraje, aby zveřejnily přesné údaje o distribuci ochranných pomůcek, jak navrhuje například Sdružení ambulantních
specialistů? 

Jednal jsem s lékaři v terénu, i s ambulantními specialisty, a faktem je, že distribuce v některých krajích funguje lépe a jinde hůře. I paní ministryně Maláčová má zprávy, že ne vždy se ochranné
pomůcky dostanou k cílovým uživatelům. 

Budeme požadovat zveřejnění těchto informací. Není to vina vnitra, to dělá svou práci dobře, rozváží materiál do krajů a ony to distribuují dále. Je potřeba vědět, co kam jde a v jakém množství,
aby nebyly nejasnosti a rozpory. Když jsem ale viděl vaší twitterovou komunikaci s ministrem Hamáčkem, kde jste si tu situaci vyjasňovali, ne působilo to na mě, jako když vláda ví,
co dělá. 

To mě mrzí. Nejsem člověk, který by vyhledával konfl ikty. 

Ne vždy se ochranné pomůcky dostanou k cílovým uživatelům 

(Pokračování na str. 2) 

(Pokračování ze str. 1) 

Byli jsme osočeni, že můžeme za nedostatek ochranných pomůcek v zařízení pro seniory, a já pouze věcně argumentoval, že to tak není. Nejsem z toho šťastný, s panem Hamáčkem máme
korektní vztahy. Někdy jsou mezi námi třecí plochy, ale není na místě vést takové polemiky. Nezačal se stát zabývat situací v domovech pro seniory příliš pozdě? Proč ta ploš ná
opatření, která jste vydali v pátek, nepřišla před dvěma týdny? 

Není to tak, že bychom se tím začali zabývat teprve nyní. Už před začátkem epidemie jsme jednali s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a řešili základní pravidla, jak fungovat. Celá
řada domovů už hygienická nařízení plní, jen jsme chtěli, aby to bylo plošné, a aby tam, kde je to možné, mohli nemocné seniory izolovat. 

Pokud ne, jsme to připraveni řešit lůžky v záloze. Týká se to zejména Prahy, kde je situace nejhorší. Někde ale dočasné umístění jinde není možné. Chtěli jsme například převézt nemocné pacienty
z Havlíčkova Brodu do Lázní Toušeň, ale zhodnotili jsme, že tito pacienti jsou pro převoz nevhodní, často to jsou lidé s těžkou demencí a nepohybliví, převoz by jim jen ublížil. Jsou domovy
seniorů časovanou bombou, co se týče šíření koronaviru?  

Pravda je, že to jsou nejcitlivější služby, ale stejně tak jsou citlivé nemocnice. Proto jsme prvotně řešili hlavně nemocnice, především infekční oddělení, aby tam měl personál patřičnou ochranu.
Ale tato zařízení jsou velmi zranitelná, jsou v nich lidé seniorního věku, polymorbidní, je to rozhodně jedna z klíčových oblastí. Hned ze začátku jste za kázali v těchto zařízeních návštěvy, ale
lidé se stejně nakazili. Nemělo se víc myslet na to, že tam nemoc mohou zanést zaměstnanci?  

To je otázka. Podle předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého to byli spíš noví klienti, kteří tam koronavirus zanesli zvenčí. Proto jsme se dohodli na mimořádném
opatření, které vstoupí v platnost dnes, že zakážeme přijímat nové klienty do pobytových sociálních služeb, pokud nebudou mít negativní test na koronavirus. 

Ode dneška zakážeme přijímat nové klienty do pobytových sociálních služeb, pokud nebudou mít negativní test

SEKCE: Zpravodajství MUTACE:

KLÍČOVÁ SLOVA:  poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), asociací (1x), asociace (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

83. Vojtěch: Ať řeknou kraje o distribuci pravdu   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (22:54:24) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Kurzy.cz - Články mzcr.cz (MZ ČR)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa

Ministerstvo zdravotnictví vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů
sociálních služeb další mimořádná opatření pro maximální zajištění jejich ochrany. Opatření se týkají nových podmínek pro příjem klientů. Vyžadováno bude vstupní vyšetření
klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na
ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná
opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí
vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v
jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.
Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 743 (ke dni 29. března 2020). Mezi nemocnými je řada
seniorů, neprodlená realizace tohoto opatření je tak nezbytná pro adekvátní omezení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu a šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem.
Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění. Za taková lze považovat také opatření
zaměřená na příjem klientů, u kterých bylo provedeno vyšetření s negativním výsledkem, a i tyto klienty je nezbytné po jistý čas izolovat vzhledem k známé délce inkubační doby.
Součinnost za účelem umožnění co nejhladšího pokračování v příjmu příjemců služeb do péče by poskytovatelům měly poskytnout místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa ( Mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - Dokumenty,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (22:55:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články vlc, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Domovy pro seniory budou přijímat jen klienty s negativním testem na koronavirus. Pak je na 14 dnů musí umístit na samostatný pokoj, nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Obojí bude platit od
pondělí 30. března. „Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva a nastavit jim podle toho podmínky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení,“ uvedla vedoucí
tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Vyžadováno bude nově vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru. Ti s negativním výsledkem budou umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Klienty je podle ministerstva
nezbytné po jistý čas izolovat vzhledem k neznámé délce inkubační doby. Opatření budou platit od 30. března.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření. Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a
upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou,“ uvedl ministr Vojtěch.

Zaváděná opatření podle svých slov probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi
souhlasili.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění u pacienta na území České republiky, došlo k nedělnímu večeru k nárůstu počtu případů na 2 775 a na nákazu COVID-19 zemřelo 16
lidí. 

„Mezi nemocnými je řada seniorů. Neprodlená realizace tohoto opatření je tak nezbytná pro adekvátní omezení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci,“ dodala Povolná. 

Na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se snáší kvůli koronavirové epidemii kritika ze strany zdravotnických odborů. Jejich šéfka Dagmar Žitníková míní, že právě kroky jeho resortu zavinily
rozšíření nákazy v domovech důchodců.   Za zásadní považovala například chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů
při testování klientů s podezřením na koronavirus.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

84. Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na
přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa  seznam | nahoru

85. Domovy pro seniory budou přijímat jen klienty s negativními testy na vir   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (00:01:04) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT art - Události v kultuře (automat) ČT art

Otevřít originál | Otevřít detail

…ý bude dávat smysl , bude efektivní realizovatelný v rámci těch kapacit , my jsme15 a bude zkrátka v kontaktu s asociací poskytovatelů sociálníchslužeb , pane Boreckým a báli jsme se o
tom , že by mohlo dojít k testování těch pacientů klientů , kteří vlastně přicházejí zvenku do 30 těch zařízení , protože ti , kteří už tam jsou , tak tam asi možná na to je , není ale důležité , pokud tam
někdo tak nezbytné , testovat des venku je nově vlastně přijímám toto zařízení tak , aby byl hospitalizován , takže teď hledáme tento model , což podle pana Velického je zhruba čtyři tisíce lidí
měsíčně , což si 45 myslím , že by bylo zvládnutelné , že budou plošně testovaný by plošné testování tedy tito odkdy případě tito kteří jsou nově přijímání ne všichni klienti a nyní pracujeme , dnes

SEKCE: Kultura a vzdělávání POČET AKTUALIZACÍ: 7

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (13:24:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články Jakub Veinlich, ČTK -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Koronavirus úřaduje v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. A personál se bouří. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová (ČSSD) prý zaspali a na penzisty i ohrožené pečovatele se prý vykašlali. „Nechali jste nás v tom,“ píše ministrům v otevřeném dopise Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR. V neděli zemřela v souvislosti s koronavirem 77letá klientka domova důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu. V domovech rostou také například
karavanová městečka pro zaměstnance, aby se nepohybovali mimo domovy. Jinde se personál preventivně izoloval přímo v budově. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v neděli večer nové
nařízení, ve kterém nařizuje testy na nákazu koronavirem u každého nového klinta domovů důchodců.

Nákaza se v břevnickém domově podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů a u devíti pracovníků.  Do nemocnice byly v sobotu přepraveny dvě klientky. Obyvatelé, kteří zůstali v
domově, jsou podle ředitelky Hany Hlaváčkové v celkem dobrém zdravotním stavu.

Žena nakažená koronavirem, která zemřela, měla i jiná vážná chronická  onemocnění.

Nákaza Covid-19 se přitom v posledních dnech objevila v nejméně sedmi domovech pro seniory. Jejich zaměstnanci si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Ty měly dorazit do České
republiky z Číny pro tato zařízení až v sobotu večer. „Dodávka do domovů míří a nejpozději by ji měly mít počátkem týdne,“  řekla o víkendu v České televizi ministryně Maláčová.

V ohrožení v domovech důchodců i zařízeních, která zajišťují sociální služby, nejsou jen klienti, ale také personál, který za normálních okolností pracuje s vypětím sil. Ministersvo práce a sociálních
věcí doporučilo zákaz návštěv v těchto zařízeních 10. března. Další pravidla jak se chovat v této době přišla až v minulých dnech. Klientům se má měřit dvakrát denně teplota,
provozovatelé mají vyčlenit lůžka pro klienty, kteří by vykazovali symptomy nákazy.

Domovy seniorů se ale začaly proti těmto doporučením bouřit. Přišla prý pozdě a jsou nesmyslná.

„Souhlasím s tím, že ochranné prostředky nebyly v plné míře k dispozici. Nyní je ta situace lepší,“ přiznal dnes v ČT ministr Vojtěch.

Maláčová objevila Ameriku?

„Paní Maláčová objevila Ameriku. Teprve až se v domovech důchodců objevili první nakažení, začala vzniklou situaci řešit, pozdě!!!,“ kritizují ministryni za ČSSD v domově důchodců v
České Kamenici. Na vzniklou situaci tam prý reagovali už dávno a nepotřebovali rady z Prahy. „Personál je již 14 dní zavřený spolu se staříky a ještě minimálně do 15. 4. budou!!! Nikdo
nesmí dovnitř ani ven!!! Asi někdo přemýšlí efektivněji, než naše vláda!!!“ hněvají se.

„Nikdo jim to nepřikázal, ani nemusel! Těmto lidem na jejich klientech záleží! To jsou pro mě hrdinové!!! Doufám, že se vše co nejdříve uklidní a všichni se budou moci vrátit ke
svým rodinám!“ děkoval na facebooku Václav Valta. A přidal ještě jasný vzkaz personálu. „Patří jim obrovské DÍKY a RESPEKT!“

Viceprezidentka: Děláte z nás blbečky

Na ministry zdravotnictví a práce a sociálních věcí Adama Vojtěcha a Janu Maláčovou se zlobí také viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková, která
zároveň šéfuje Domovu u Biřičky v Hradci Králové. Ministři se podle ní na domovy důchodců a sociální péče vykašlali a dělají z jejich zaměstnanců „blbečky“.

„Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a
klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás nekompetentní blbečky,“ zlobí se Lusková na ministry, kteří v pátek posílali domovům rady z Prahy.

Ministr Vojtěch se pak na twitteru ještě dohadoval s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, kdo měl zajistit dovoz roušek a respirátorů, aby jich byl dostatek také právě pro domovy pro seniory.

„Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! ...Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na
svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte!“ končí otevřený dopis Maláčové a Vojtěchovi viceprezidentka Lusková. Podle ní řada zařízení nečekala, „až se ministři probudili“, a opatření přijala už
dávno před jejich doporučením. Tak, jak to ukazuje například situace v České Kamenici.

Redakce Blesk Zpráv požádala ministryni Maláčovou o reakci, zatím ale na položené dotazy neodpověděla.

Už v sobotu se přitom ohradila proti opatřením ministerstva zdravotnictví.  „Nikdo s ministerstvem práce a sociálních věcí opatření nekonzultoval, dozvěděli jsme se je z tiskové
konference,“ řekla pro Českou televizi.

„Potřebovali jsme jednat rychle, opatření jsou dělaná na doporučení epidemiologů,“  reagoval v neděli v Otázkách Václava Moravce ministr Vojtěch.

„Bezkontaktní teploměry patří mezi zařízení, která už také volně nejdou kupovat,“  upozornila v ČT na další nesrovnalosti v doporučeních ministerstva zdravotnictví předsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Ministr Vojtěch se ohradil, že žádné takové nařízení, že by se nemohly nakupovat teploměry, neexistuje.

Žitníková také doporučuje plošné testování v domovech pro seniory. A pacienty s příznaky převážet rovnou do nemocnic. Podle ministra Vojtěcha by se tak zahltil systém fungování nemocnic,
které pracují s vypětím už teď.

86. Události v kultuře (automat)   
seznam | nahoru

87. Vojtěch a Maláčová to tvrdě schytali kvůli seniorům. Domovy důchodců čeká
změna  seznam | nahoru
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„Nemyslím, že u každého seniora je dobré ho vyjmout z prostředí, ve kterém teď žije, a umístit ho na nějaké speciální lůžko,“  reagoval Vojtěch na Žitníkovou.

Karavanová městečka pro zaměstnance

K opatřením přistoupili také v zařízeních Alzheimer home, kde se většina zaměstnanců rozhodla, že nebude klienty domovů vystavovat nebezpečí nákazy, a na čas se proto nastěhuje s nimi „pod
jednu střechu“. V zařízeních proto začínají budovat pro své zaměstnance karavanová městečka. Ošetřující personál tak minimalizuje možnost, že by nákazu Covid-19 zavlekl do domovů
například pendlováním v městské hromadné dopravě.

„I když jsme si vědomi, že uniknout nákaze zákeřného koronaviru je mnohdy otázkou štěstí nebo náhody, nikdy se nevzdáme a uděláme všechno pro to, abychom
minimalizovali rizika a naše klienty co nejvíce ochránili,“ řekl Blesk Zprávám předseda správní rady Alzheimer home a bývalý poslanec Boris Šťastný.

Dodal, že i v jejich zařízeních přistoupili k bezpečnostním opatřením ještě dávno před doporučením mistrů. V 8 zařízeních po celé republice se o 600 seniorů stará na 350 zaměstnanců.

„Všichni zaměstnanci ústavu několikrát denně kontrolováni zdravotními sestrami a lékařem, je jim měřena tělesná teplota a jsou vedeni k přísnému dodržování hygienických a
režimových opatření na pracovišti i mimo. U zaměstnanců vedeme i denně aktualizovanou podrobnou rodinnou anamnézu, kdy sledujeme a kontinuálně vyhodnocujeme možné riziko přenosu
nákazy v rodinném prostředí,“ dodal Šťastný.

Nemocniční lůžka pro seniory

K nejohroženějším skupinám nákazou koronavirem patří právě senioři, přičemž v nejméně sedmi domovech pro seniory se nákaza už objevila. Ministr Vojtěch v minulých dnech oznámil, že
pro seniory z domovů důchodců, u kterých se potvrdí nákaza, vyhradí jeho úřad 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v
Těchoníně. Podle šéfa Krizového štábu ČR Romana Prymuly to budou místa pro seniory s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. K dispozici budou nejdříve místa v prvních čtyřech
nemocnicích, vojenská nemocnice v Těchoníně případně přibude během týdne. Nemocnice Na Františku bude tyto pacienty přijímat od pondělí.

V neděli Maláčová přidala návrh, aby senioři s příznaky nákazy byli převáženi do jednoho zařízení, aby se nejvíce zabránilo rozšíření nákazy mezi touto částí obyvatel.

„Malé domovy důchodců nejsou schopny nakažené klienty izolovat od ostatních. Chci, aby se vytvořila centrální nemocniční lůžka s nakažením koronaviru, aby byli na jednom
místě,“ navrhla Maláčová v ČT.

Ministerstvo zdravotnictví v neděli večer před desátou hodinou nakonec rozeslalo do médií znění nového mimořádného nařízení. Podle něj musí každý nový klient domovů pro seniory testy na
přítomnost nového koronaviru COVID 19. Prvních 14 dní v zařízení má navíc strávit v izolaci v samostatném pokoji.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího
obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná opatření jsem probral také s
ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“  uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), poskytovatelů (3x), sociálních (3x), služeb (3x), jiřím (1x), horeckým (1x)

DUPLICITNÍ S: Vojtěch a Maláčová to tvrdě schytali kvůli seniorům. Domovy důchodců čeká změna ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Vojtěch a Maláčová to schytali
kvůli seniorům: Budete mít stovky starých na svědomí (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (07:51:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Novinky.cz - Domácí Jan Martinek, Právo

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jsem už unaven z těch půtek, ale pravdou je, že vláda se už před více než týdnem dohodla na tom, že ministerstvo vnitra bude tyto pomůcky rozdělovat krajům a ty je budou následně distribuovat
do těchto zařízení, nikoliv ministerstvo zdravotnictví.

Jednal jsem s lékaři v terénu, i s ambulantními specialisty, a faktem je, že distribuce v některých krajích funguje lépe a jinde hůře. I paní ministryně Maláčová má zprávy, že ne vždy se ochranné
pomůcky dostanou k cílovým uživatelům.
Budeme požadovat zveřejnění těchto informací. Není to vina vnitra, to dělá svou práci dobře, rozváží materiál do krajů a ony to distribuují dále. Je potřeba vědět, co kam jde a v jakém množství,
aby nebyly nejasnosti a rozpory.

To mě mrzí. Nejsem člověk, který by vyhledával konflikty. Byli jsme osočeni, že můžeme za nedostatek ochranných pomůcek v zařízení pro seniory, a já pouze věcně argumentoval, že to tak není.
Nejsem z toho šťastný, s panem Hamáčkem máme korektní vztahy. Někdy jsou mezi námi třecí plochy, ale není na místě vést takové polemiky.

Není to tak, že bychom se tím začali zabývat teprve nyní. Už před začátkem epidemie jsme jednali s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a řešili základní pravidla, jak fungovat. Celá
řada domovů už hygienická nařízení plní, jen jsme chtěli, aby to bylo plošné, a aby tam, kde je to možné, mohli nemocné seniory izolovat.

Pokud ne, jsme to připraveni řešit lůžky v záloze. Týká se to zejména Prahy, kde je situace nejhorší. Někde ale dočasné umístění jinde není možné. Chtěli jsme například převézt nemocné pacienty
z Havlíčkova Brodu do Lázní Toušeň, ale zhodnotili jsme, že tito pacienti jsou pro převoz nevhodní, často to jsou lidé s těžkou demencí a nepohybliví, převoz by jim jen ublížil.

Pravda je, že to jsou nejcitlivější služby, ale stejně tak jsou citlivé nemocnice. Proto jsme prvotně řešili hlavně nemocnice, především infekční oddělení, aby tam měl personál patřičnou ochranu.
Ale tato zařízení jsou velmi zranitelná, jsou v nich lidé seniorního věku, polymorbidní, je to rozhodně jedna z klíčových oblastí.

To je otázka. Podle předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého to byli spíš noví klienti, kteří tam koronavirus zanesli zvenčí. Proto jsme se dohodli na mimořádném
opatření, které vstoupí v platnost v pondělí, že zakážeme přijímat nové klienty do pobytových sociálních služeb, pokud nebudou mít negativní test na koronavirus.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), asociací (1x), asociace (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

88. Domovy důchodců nesmějí příjmat lidi bez negativního testu, nařídil Vojtěch   
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Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Česko hlásí už 16 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k neděnímu večeru 2805 lidí. Od pátku přibylo sedm mrtvých, kromě seniorů je mezi nimi i zdravotní sestra z Thomayerovy
nemocnice. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. A ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce o týden prodloužit omezení volného pohybu. Mezi oběti koronaviru v USA se zařadil i zpěvák Joe Diffie, americká legenda country. Dění kolem šíření
nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečkou, kašlem, problémy s dýcháním). Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete
sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy. Zde dokonce na videu.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v Česku. V neděli 29. března jejich počet vystoupal na 2805 .
Neděle 22. března přinesla prvního mrtvého v Česku – 95letého seniora s pozitivním testem na koronavirus a dalšími zdravotními potížemi, který byl hospitalizovaný v Nemocnici Na
Bulovce.
Mezi první mrtvé patří také muž z havířovské nemocnice (roč. 1975), pacientka (†71) ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dále muž (†83) z Bulovky, senior (†88) ze středních Čech, který zemřel
doma. Šestým mrtvým je pacient z Thomayerovy nemocnice (†75), který měl i Parkinsonovu chorobu. Sedmým zemřelým je pacient (†80) z FN Hradec Králové s vážným onemocněním,
dvě mrtvé pacientky byly ve čtvrtek také ve VFN v Praze.
V Česku je omezen volný pohyb osob, nařízení má platit do 1. dubna.  Ven se smí pouze se zakrytými ústy a nosem na veřejnosti, Češi nesmí až na výjimky vycestovat a k nám nesmí
cizinci. Co všechno se ještě nesmí?

Koronavirus a karanténa v Česku
23:40
29. 3. 2020

Děkujeme za pozornost našemu online zpravodajství, ve kterém budeme pokračovat od časného rána. Neděle 29. března pomalu končí, i tohle přinesla:

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním COVID-19.  O víkendu umírali hlavně senioři, ale přidala se k nim také sestra z pražské
Thomayerovy nemocnice, která zemřela doma v Říčanech. V Česku bylo k nedělnímu večeru 2805 potvrzených případů nákazy.
Omezení volného pohybu, které vláda zavedla proti šíření nákazy, potrvá zřejmě i po 1. dubnu.  Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhne vládě, aby ho protáhla o týden.
Ministři zasedají v pondělí odpoledne, už v 8:30 bude mít ale premiér Andrej Babiš (ANO) také videokonferenci s hejtmany.
Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.  Poté
je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou.
Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku.
Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku zasaženém koronavirem,  vojáci ale tvrdí, že z kapacitních
důvodů pomoci nemohou. Jeden ze seniorů ze zařízení, kde byli lidé hromadně nakaženi koronavirem, už zemřel.
Hygienici rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru.  Policie místní pochválila, že až na
několik výjimek plně spolupracovali. Karanténa se týkala 24 tisíc lidí.
Ministerstvo financí hodlá zavést půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů,  plánuje to ministryně Alena Schillerová (ANO).
Pokračuje i repatriace Čechů ze zahraničí.  V Praze dnes přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy, především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, další dva lety přepravily Čechy z
Latinské Ameriky a z Thajska. Češi naopak poslali pomoc do Itálie a Španělska, do každé země zamířilo 10 tisíc ochranných obleků.
Pandemie koronaviru si na světě vyžádala už přes 30 000 obětí, více než polovinu z nich tvoří obyvatelé evropských zemí.  Nejkritičtější situace panuje nadále na jihu Evropy a v USA.
Ve Španělsku za poslední den přibylo 838 mrtvých, což je zatím nejvyšší denní nárůst, nakažených tam evidují už skoro 80 000. Itálie oznámila 756 nových obětí nákazy, počet nakažených se
blíží 100 000. Nejvíce infikovaných - skoro 125 000 - mají ve Spojených státech, kde nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.
Nejvíce postiženým regionem je stát New York. Tamní guvernér dnes oznámil 237 nových úmrtí na nákazu koronavirem,  počet obětí v oblasti tak vzrostl na 965. Počet nakažených za
uplynulý den stoupl o 7195 na 59 513. Podle starosty New Yorku navíc ve městě do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů.
Slovenská vláda oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a živnostníkům v hodnotě do jedné miliardy eur (27,3 miliardy korun) měsíčně. Peníze stát použije kromě jiného
na proplacení větší části mzdy pracovníkům firem, které v souvislosti s pandemií musely z rozhodnutí úřadů uzavřít své provozy.
Hesenský ministr financí Thomas Schäfer spáchal sebevraždu, pravděpodobně kvůli tomu, že byl „hluboce znepokojen“ ekonomickými dopady pandemie koronaviru.  Podle
německého serveru The Local o tom informoval hesenský premiér Volker Bouffier. Respektovaný 54letý Schäfer byl v sobotu nalezen mrtvý poblíž železniční trati.
23:10
29. 3. 2020

Zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice: Další oběť koronaviru?

Středočeská policie v neděli vyjížděla k náhlému úmrtí ženy do Říčan. Podle agentury Aktu.cz tam zemřela zdravotní sestra, která pracovala v Thomayerově nemocnici. Podle dalších informací
Aktu.cz byla pozitivní na COVID-19.  Jestli je příčinou smrti, to určí až nařízená pitva. „Můžeme potvrdit, že doma zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. S ohledem na přání rodiny
k tomu nebudeme sdělovat žádné další informace,“ uvedl v sms zprávě pro Aktu.cz mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Video V Říčanech došlo k náhlému úmrtí ženy. Případem se zabývá policie. - Aktu.cz
23:05
29. 3. 2020

Premiér Andrej Babiš (ANO) po perném týdnu vynechal tentokrát své nedělní hlášení,  které mívá tradičně vydatnou délku. A natočil místo něj 13minutové video. V něm  mimo jiné říká,
že připravuje odklad plateb za mýto až do konce letošního září.

22:58
29. 3. 2020

Počet nakažených se opět zvýšil. Nově je v Česku prokazatelně nakaženo novým typem koronaviru 2805 lidí.  Aktuální bilanci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na stránkách COVID-
19 k 22:30.

Testovaných uvádí web podle ranních čísel 40 700. Obětí koronaviru bylo k 18. hodině v Česku celkem 16.

22:53
29. 3. 2020

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nás čekají kritické dny, přísnější opatření by už ale nezaváděl.

„Já už bych nic zásadně neměnil nebo nezpřísňoval. Ukazuje se, že jsme zatím utekli z toho italského kritického scénáře, ukazuje se, že vládní opatření fungují,“ řekl Nově dál
Hamáček, který ale podle svých slov nechce nic zakřiknout, je potřeba nastavená opatření vydržet. „Týden, který nás čeká, bude kritický, tam se bude lámat chleba,“ varoval před náročným
obdobím vicepremiér.

„Nechci nikoho strašit, ale je potřeba se podívat, jak ta epidemie probíhá v Itálii. Jsem přesvědčen, že není možné uvolňovat opatření, než projdeme bodem kulminace. Musíme to
vydržet, nikdo nechce, aby se tu opakovaly ty samé scény jako v Itálii nebo ve Španělsku,“ varuje před předčasným optimismem Hamáček, který nevyloučil, že většina opatření potrvá

89. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country  seznam | nahoru
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ještě zhruba měsíc.

22:33
29. 3. 2020

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v TV Nova znovu omluvil za hádku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) kvůli distribuci roušek a respirátorů. Hamáček
také vyzval šéfa Ústředního krizového štábu, aby nedával silná prohlášení, která potřebují politické schválení.

„Pokud má pan Prymula na starosti boj s epidemií, tak by se měl soustředit na to, a nevěnovat se prohlášením, která potřebují politická rozhodnutí,“  vyzval Prymulu Hamáček.

22:05
29. 3. 2020
!

Zpěvák Joe Diffie, americká legenda country, zemřel v neděli ve věku 61 let nakažený koronavirem.  Za své kariéry vydal rodák z Oklahomy 13 studiových alb a vyhrál řadu cen,
například Grammy. Že má koronavirus, to se zpěvák hitu Pickup Man dozvěděl jen dva dny před smrtí – v pátek.

21:58
29. 3. 2020
!

Ministerstvo zdravotnictví vydává další mimořádné opatření. Týká se příjmu seniorů do domovů důchodců. Každý nový klient musí mít negativní vyšetření na koronavirus a jít na 14 dní do
preventivní karantény v samostatném pokoji. Nařízení bude podle tiskové zprávy ministertva rozeslané v neděli večer platit od pondělí 30. března.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na
ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná
opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí
vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich
zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

21:40
29. 3. 2020

O půlnoci končí karanténa Uničovska a Litovelska, policie před místními smekla. „Obyvatelé Uničovska a Litovelska, máte náš hluboký respekt a obdiv!  Za to, jak jste dokázali přijmout
omezení plynoucí z karantény celé oblasti! Až na pár provinilců jste skvěle spolupracovali a my vám za to děkujeme!“

21:20
29. 3. 2020

Kramářova vila je nasvícena do barvy trikolóry. Sídlo premiérů si připomíná předvečer 100. výročí české vlajky.  A to i přes problémy, které republika řeší s nákazou nového koronaviru,
nemocí COVID-19.

20:45
29. 3. 2020
!

Počet nakažených v Česku opět stoupl. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 je nyní 2775.  Čísla jsou aktuální k 20:25.

Ministerstvo zdravotnictví je zveřejňuje nepravidelně na speciálním webu.

20:22
29. 3. 2020

Obyvatelé Moskvy nesmějí ven. Starosta rozšíříl karanténu na všechny obyvatele.

Moskevský starosta rozšiřuje domácí izolaci ze seniorů na všechny obyvatele metropole, od pondělka budou smět z domu jen v nezbytných případech.

20:10
29. 3. 2020

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch v ČT. Nyní opatření platí do 1. dubna.

Volný pohyb po celé republice vláda zakázala už 15. března s účinností do 24. března. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo
do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

O dalších opatřeních a podporách pro obyvatele zasažené současnou koronavirovou krizí bude jednat vláda už v pondělí odpoledne. Ministři se mají sejít ve 14 hodin, tisková konference je v plánu
nejdříve v 16 hodin.

Vláda by mohla také jednat o prodloužení stavu nouze.  Ten současný platí do 11. dubna. Ministři podle svých slov ale potřebují více času na to, aby například mohli bez výběrových řízení
nakupovat zdravotnický materiál. Nouzový stav tak chtějí prodloužit o třicet dní. Zástupci opozice jim to ale nechtějí dát ve Sněmovně zadarmo a mají řadu podmínek, protože nevidí pro
prodloužení o měsíc často pádné důvody. O novém termínu už nemůže rozhodnout vláda sama, tak jako 12. března. Tentokrát už potřebuje souhlas Sněmovny.

Video Vláda vyhlásila stav nouze - Blesk TV
19:53
29. 3. 2020

Francie má více než 2600 mrtvých a více než 40 000 nakažených.

Ve Francii počet úmrtí kvůli nákaze koronavirem stoupl na 2606, počet nakažených vzrostl na 40 174, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. O den dříve činil počet
úmrtí 2314 a počet potvrzených případů 37.575.

19:24
29. 3. 2020

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyvěsil u Kramářovy vily českou vlajku  a připojil nápis Zvládneme to!

Důvod? Připomíná tak, že v době stavu nouze kvůli koronaviru si Česko zítra připomene 100. výročí uzákonění nejznámějšího českého symbolu. Tedy státní vlajky.

29. 3. 2020
!

„Na konci dubna by mělo být podle propočů 15 tisíc nakažených,“  řekl ve vysílání TV PRIMA ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve vysílání také řekl, že ho mrzí potyčka na twitteru, kterou vedl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem ohledně distribuce respirátorů. “Myslím, že si to zítra s panem ministrem na vládě
vyjasníme. Věřím, že takové hádky už probíhat nebudou,“ klidnil atmosféru Vojtěch.

19:03
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29. 3. 2020
!

Armáda podle mluvčí nevyhoví žádosti Vysočiny o pomoc v domově důchodců u H. Brodu, protože na to nemá kapacity. Hejtman Běhounek zatím odpověď nemá.

18:30
29. 3. 2020
!

V Česku zemřelo už 16 lidí nakažených novým koronavirem, nakažených je 2743. Počet uzdravených dál zůstává na 11. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.

18:14
29. 3. 2020

V Itálii je opět vysoký počet obětí nákazy nového koronaviru COVID-19. Jejich počet ale klesá.

V zemi přibylo za posledních 24 hodin 756 obětí nákazy koronavirem. Je to méně než v pátek a sobotu, kdy se bilance mrtvých zvýšila o 919, respektive 889.  S odvoláním na údaje
úřadu civilní ochrany o tom informoval deník La Stampa.

Nemoci COVID-19 už v Itálii od začátku epidemie podlehlo 10.779 lidí, celkový počet infikovaných se blíží 100.000.

Česko dnes poslalo do Itálie letadlo s ochrannými obleky. Pomáhá tak zemi zvládat boj s nemocí. Stejná zásilka s desetitisíci obleky putuje také do Španělska.

17:54
29. 3. 2020

V Praze přistál repatriační speciál vypravený ministerstvem zahraničí,  který přivezl Čechy z Peru a Mexika. Letadlo přepravilo i další občany EU.

17:35
29. 3. 2020

Letecký provoz nad Českem je kvůli koronaviru minimální, řada letadel je tak odstavených na ploše letiště v Praze.

17:40
29. 3. 2020
!

Karlovarský kraj má první oběť koronaviru. Obětí je 82letý muž s dalším chronickým onemocněním.  Kraj má ale už prvního vyléčeného pacienta. Celkem počet potvrzených případů
onemocnění COVID-19 dnes stoupl na 86, informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaela Zajíčková.

16:51
29. 3. 2020

Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100 000 až 200 000 lidí,  varoval hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci.

Právě ve Spojených státech je situace jednou z nejkritičtějších. Má nejvíce infikovaných - skoro 125.000. Nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.

16:50
29. 3. 2020
!

Počet nakažených novým koronavirem opět mírně narostl na 2716 lidí,  údaje ministerstva zdravotnictví jsou k času 16:30.

16:35
29. 3. 2020

V Hradci Králové přibylo hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Nákaza se navíc objevila také u dvou pracovníků hematologie.

Ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové je na infekční klinice v izolaci šest pacientů s COVID-19, tedy o jednoho více než v sobotu. U jednoho je průběh onemocnění těžký, u ostatních středně
těžký, řekl dnes odpoledne ČTK náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Nově se nákaza COVID-19 potvrdila u dvou pracovníků oddělení hematologie, kde se onemocnění vyskytlo u několika pacientů. V sobotu šlo o jednu pracovnici oddělení. Oba jsou v léčení v
domácí izolaci.

16:30
29. 3. 2020

Další repatriace Čechů. V Praze dnes odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci Škody Auto, ale i turisté, uvedl ministr Petříček.

16:15
29. 3. 2020

Další várka české pomoci odletí odpoledne do Madridu. Pro 10 tisíc ochranných obleků si přiletěl španělský armádní letoun. Na palubě bude mít i další dary z Litvínova. Informoval o tom na
twitteru ministr Tomáš Petříček.

16:08
29. 3. 2020
!

Zpřísnění opatření prý vláda nechystá. Premiér Andrej Babiš (ANO) vedl odpoledne videokonferenci, které se účastnil mj. také vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Ten v České televizi řekl,
že vláda na zítřejším jednání nerozhodne o žádných nových přísných opatřeních.

„Už jsme v situaci, kdy jsme řekli, že musíme s restrikcemi brzdit. Vypadá to, že se nám tu první nejhorší vlnu podařilo podchytit,“  věří Havlíček.

Místo restrikcí se kabinet teď podle vicepremiéra bude snažit pomáhat všem, kteří mají ztíženou práci a podnikání kvůli nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu. „Teď už budeme spíš
přicházet s dalšími prvky podpory. Zítra například navrhnu podporu pro dopravce,“ nastínil další záměr pomoci Havlíček, který je zároveň také ministrem dopravy a průmyslu a obchodu.

15:57
29. 3. 2020

Sobotní benefiční koncert České filharmonie pro dvě pražské a dvě brněnské nemocnice bojující s epidemií koronaviru vynesl 4,5 milionu korun.

Informovala o tom Vladana Drvotová z agentury 2media. Částka se podle ní ještě může zvýšit, protože lidé mohou peníze posílat dál až do 3. dubna. Kvůli zákazu pořádání společenských akcí
hráli hudebníci před prázdným hledištěm pražského Rudolfina. Diváci mohli koncert sledovat v České televizi nebo na internetu.

15:35
29. 3. 2020

Boxer Lukáš Konečný hlásí, že porazil koronavirus.

Sportovec tak rozšíří statistiky těch, kterým se podařilo vyléčit z nákazy COVID-19. Dobrou zprávu oznámil na svém facebookovém účtu.
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České televizi pak Konečný řekl, že jeho léčba nebyla nijak složitá.

„Přes noc jsem to vypotil v posteli, aniž bych si dával nějaké paraleny. Přes noc jsem se vypotil a druhý den to bylo v pořádku,“  dodal. Ukazuje se tak, že průběh nemoci se u
každého projevuje jiným způsobem.

15:27
29. 3. 2020

Ve Velké Británii hlásí opět vysoký počet úmrtí. Jen dnes na nákazu COVID-19 tam zemřelo 209 lidí.  Počet mrtvých je tak ve Spojeném království 1228. Nakažených je 19.522, přičemž
testováno bylo více než 127.000 osob. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví.

V sobotu britské úřady ohlásily, že nemoci COVID-19 podlehlo dalších 260 pacientů, což bylo dosud nejvyšší zvýšení bilance za jediný den. Počet potvrzených případů infekce se dnes oproti
sobotě zvýšil o zhruba 2500.

15:14
29. 3. 2020

Obyvatelé Litovle se těší na konec povinné karantény. Někteří jsou ale podle starosty Viktora Kohouta plní obav před možným dalším šířením nákazy COVID-19. Starosta Litovle Viktor Kohout
kvůli tomu apeluje na lidi, aby dodržovali současná opatření. Stejný apel zaznívá i z Uničova.

„Pocity jsou smíšené. Padesát procent lidí by ještě raději pokračovalo, mají obavu z dalšího šíření. Spoustě lidem se zase ulevilo. Jsou již 14 dní zavření, děti nebo důchodci
potřebují alespoň na procházku,“ komentuje konec povinné karantény starosta Kohout.

O konci střiktních pravidel, která přestanou platit o půlnoci z neděle na pondělí, se obyvatelé dozvěděli z místního hlášení nebo ze sociálních sítí starosty.

Obyvatelé města budou moci, stejně jako lidé z Uničova a dalších 19 obcí, od pondělka opustit kvůli nezbytným věcem své domovy a vyjít si na procházku. Dodržovat ale budou muset, stejně jako
lidé po celé zemi, nařízení vlády, která platí dál. Mezi nimi například povinnost nosit na veřejnosti roušku, nebo se pohybovat venku maximálně ve skupince dvou lidí. Výjimku tvoří rodinní příslušníci
žijící v jedné domácnosti.

15:02
29. 3. 2020

Mladoboleslavská nemocnice dnes dostala 600 respirátorů s nejvyšší ochranou s označením FFP3. Byly součástí opožděné zakázky a ministerstvo zahraničí se je rozhodlo věnovat tam, kde jsou
potřeba, uvedla v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

„Je na nemocnici, jak respirátory využije, my jim chceme pomoci v této svízelné situaci. Pro naše potřeby stačí roušky a pouze pár respirátorů necháváme například pro
konzuly, kteří musí do rizikových zemí. Jsem rád, že k tomu podobně přistupuje celá řada dalších institucí státní správy,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

14:40
29. 3. 2020
!

Celkový počet lidí nakažených novým koronavirem v Česku stoupl na 2697, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v čase 14:25.

14:30
29. 3. 2020

„Cítím se na svůj věk a okolnosti dobře, necítím se jako pacient a nemám příznaky, které by měly signalizovat možnou nákazu,“  uvedl kardinál Dominik Duka pro Radiožurnál. Sám je
– stejně jako další biskupové z Arcibiskupství pražského – v karanténě.

Duka přiblížil i to, jak je na tom emeritní biskup pražský Karel Herbst. „Zdravotní stav biskupa Karla Herbsta je dobrý, není v ohrožení života. Nemusíme mít obavy,“  uklidnil posluchače.
Herbst má COVID-19 a po páteční hospitalizaci v Nemocnici Pod Petřínem ho v sobotu převezli na JIPku do střešovické nemocnice.

❮
12345
❯

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2805 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775
nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A zemřel i
známý zpěvák country (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A zemřel i známý zpěvák country ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775
nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden
omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16
mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A
další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775
nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden
omezení pohybu (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2775 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. A další týden omezení pohybu ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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Praha Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po
dobu 14 dní na samostatný pokoj.

Ministerstvo zdravotnictví v neděli večer v tiskové zprávě uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Onemocnění
Covid-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku. Několik vážně nemocných klientů těchto domovů, kteří se nakazili, zemřelo.

Opatření se týká všech poskytovatelů sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory i těch, kteří poskytují takzvané odlehčovací služby v pobytové
formě.

Vydali jsme nové mimořádné opatření. Při příjmu nových klientů do domovů důchodců a sociálních zařízení bude od zítra prováděn test na koronavirus a zaváděna preventivní karanténa. Po
dohodě s paní ministryní @JMalacova a předsedou Asociace poskytovatelů soc. služeb J. Horeckým. pic.twitter.com/CyWVl1vcSj

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 29, 2020

„Při příjmu nových klientů do domovů důchodců a sociálních zařízení bude od zítra (pondělí) prováděn test na koronavirus a zaváděna preventivní karanténa.... Cílem nového opatření je, aby se u
této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou,“ uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nové opatření probral i s ministryní práce a
sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili, dodal.

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním Covid-19. Všichni byli už před nakažením vážně nemocní, až na jednu výjimku to byli starší lidé. V zemi
bylo podle údajů aktualizovaných dnes ve 22:30 potvrzeno 2805 případů nákazy. Problémem posledních dnů je především šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných
prostředků pro jejich klienty a zaměstnance.

Například v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná onemocnění, v neděli zemřela v nemocnici.
Kraj Vysočina kvůli situaci v tomto domově požádal o zásah armády, vojáci ale řekli, že z kapacitních důvodů pomoci nemohou.

Koronavirus se potvrdil i u zhruba osmdesátileté ženy z Domova seniorů v Michli, která v neděli zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle nemocnice měla rakovinu a Covid-19
nebyl příčinou úmrtí. Již ve čtvrtek po krátké hospitalizaci v téže nemocnici zemřely další dvě ženy z tohoto zařízení. Ani u nich nebyl Covid-19 bezprostřední příčinou úmrtí, obě trpěly chronickou
plicní obstrukční nemocí.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Domovy seniorů smějí vzít jen klienty s negativním testem na koronavirus. I tak je ale čeká 14denní karanténa ( 24zpravy.com - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19 (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na
COVID-19 (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Domovy smějí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19 ( Forum24.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19 ( Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Domovy smí přijímat jen seniory s
negativním testem na COVID-19 (Radio.cz - Zprávy, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Domovy mohou přijímat jen seniory, u nichž se nepotvrdila nákaza ( Ceskenoviny.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Domovy pro seniory budou přijímat jen klienty s negativními testy na koronavirus ( IRozhlas.cz - Zprávy z domova, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb);
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30.03.2020 (01:14:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blisty.cz - Články Karel Dolejší
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Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková uvedla otevřený dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) výzvou, aby rezort přestal z
personálu zařízení pečujících o potřebné "dělat blbečky" ZDE.

Stát si podle Luskové na konci března vzpomněl, že je třeba chránit klienty a personál v kolektivních zařízeních sociální péče před epidemií, která začala v Číně v prosinci loňského roku -
nicméně erár vedení těchto zařízení pouze mistruje předepisováním opatření, která jsou dávno zavedena. Přitom stát doteď nedokázal zařízením sociální péče zajistit potřebné množství
ochranných pomůcek, které by umožnily zachovávat zde potřebnou úroveň bezpečnosti. - Do této chvíle byla nákaza koronavirem zjištěna nejméně v sedmi českých domovech pro seniory.

Stát pochopitelně právě teď na globálním trhu s výrazným převisem poptávky nakupuje ochranné pomůcky velmi těžko. Tím nepochopitelnější se stává ignorování domácích výrobců, zejména
vezmeme-li v úvahu zprávy o nekvalitních čínských respirátorech vyřazených v Nizozemsku ZDE nebo o nekvalitních testerech, za něž peníze vyhodilo Španělsko ZDE.

To vše však samo o sobě z Čechů ještě "blbečky" nedělá.

Osoby se sníženou inteligencí ze sebe totiž udělali voliči, kteří se domnívali, že Ken z novácké soutěže SuperStar může být za nějakých představitelných okolností vhodnou personou pro rezort
zdravotnictví. Voliči, kteří uvěřili, že monopolista v agrobyznysu postaví ekonomiku jako celek na nohy, obnoví sociální stát a potlačí korupci, ačkoliv by toto vše v dlouhodobém horizontu prudce
odporovalo jeho vlastním podnikatelským zájmům a záměrům. Voliči, kterým nevadilo, že se česká média pod kuratelou oligarchy postupně vydávají rusko-čínskou cestou progresivně postupující
cenzury.

Daniela Lusková ani ostatní kritikové současných vládních opatření proti koronaviru zřejmě nemohou za to, že se třetina českých voličů rozhodla proti svým nejvlastnějším zájmům hlasovat pro
politickou slibotechnu a ekonomického monopolistu v několikanásobném střetu zájmů. Ty, kdo jsou si jasně vědomi své vlastní odpovědnosti, primitivní populistická politika levně manipulující
davovými emocemi a systematicky se vykrucující ze zodpovědnosti za každodenní chod státu pochopitelně uráží.

Škoda jen, že si své odpovědnosti za budoucnost země nebylo nebo dosud není vědomo ani 30 % našich spoluobčanů. Mezi nimi jsou bohužel výrazně nadreprezentováni senioři, kteří během
epidemie koronaviru představují zdaleka nejohroženější demografickou skupinu.

Podobně jako v Británii, kde převážná část seniorského elektorátu hlasovala pro brexit a premiéra Borise Johnsona, který ještě nedávno plánoval zavřít všechny seniory na čtyři měsíce doma a
nepouštět je ven - a který ani do této chvíle nepřijal účinná opatření k zajištění zdravotní péče pro všechny potřebné ve věku nad 65 let.

Seniorský elektorát v obou zemích se bohužel během epidemie stane obětí proradných politiků, jimiž se nechal obalamutit. Politiků, pro něž staří lidé ve skutečném pořadí priorit zabírají jedno z
posledních míst, protože je zajímají jen jako skupina, kterou lze na rozdíl od mnoha ostatních velmi snadno zmanipulovat.

Je možná kruté říci to zrovna tímto způsobem, ale z voličů Andreje Babiše mezi seniory věru nikdo na světě bohužel blbečky dělat nemusí.

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (07:54:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí mor mvr jh

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jednou z obětí nového typu koronaviru v Česku je zdravotní sestra z pražské Thomayerovy nemocnice. Zprávu v neděli večer přinesly Seznam Zprávy. Žena je tak zřejmě první obětí nákazy
mezi zdravotníky. Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Současné nařízení platí do
1. dubna. Domovy pro seniory mohou od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí test na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.

Jednou z obětí nového typu koronaviru v Česku je zdravotní sestra z pražské Thomayerovy nemocnice, uvedly v neděli večer Seznam Zprávy. Mluvčí nemocnice Petr Sulek sdělil, že zdravotní
sestra zemřela doma. Žena je tak pravděpodobně první obětí nákazy mezi zdravotníky.

„Můžeme potvrdit, že doma zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. S ohledem na přání rodiny nebudeme k tomu sdělovat žádné další jiné informace,“ uvedl mluvčí Thomayerovy
nemocnice.

V Česku zemřelo zatím 16 lidí, kteří byli pozitivně testovaní na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Dosud to byli převážně lidé, kteří byli ve vyšším věku a již dříve trpěli závažnými
zdravotními problémy. Počet nakažených večer přesáhl 2800.

Thomayerova nemocnice ve středu uvedla, že se na její klinice geriatrie a následné péče nakazilo 13 seniorů, jeden z nich zemřel. Ředitel nemocnice Zdeněk Beneš v pátek řekl, že celkem se na
oddělení nakazilo 25 pacientů a dvě sestry, podle něj byly v dobrém stavu a bez teploty.

Další úmrtí v souvislosti s koronavirem

Další z obětí je klientka domova seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo uvedla, že žena měla i jiná vážná chronická onemocnění.

Nákaza se v břevnickém domově podle hygieniků potvrdila u dvaceti z celkových 22 klientů a u devíti pracovníků zařízení. Ministr zdravotnictví Vojtěch uvedl, že nakažení klienti se přesunou do
lázní Toušeň.

Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků v domově v Břevnici. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) by armáda mohla pomoci s
personálním zajištěním chodu domova. Armáda ale informovala o tom, že žádosti nevyhoví, údajně na to nemá kapacity.

V uplynulých dnech výrazně přibylo nakažených koronavirem mezi staršími lidmi v domovech seniorů po celé zemi. Nemoc COVID-19 už byla potvrzena minimálně v sedmi. Jejich zřizovatelé si v
sobotu často stěžovali, že nemají dostatek ochranných pomůcek.

Domovy mohou přijímat jen seniory, u nichž se nepotvrdila nákaza

Domovy pro seniory a podobná zařízení mohou od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na
samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví v neděli večer v tiskové zprávě uvedlo, že další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi.

Opatření se týká všech poskytovatelů sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory i těch, kteří poskytují takzvané odlehčovací služby v pobytové
formě.

„Cílem nového opatření je, aby se u této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou,“ uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Nové opatření probral i s ministryní
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili, dodal.

Vláda chce delší nouzový stav

Nouzový stav bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) potřeba prodloužit – a to o dalších třicet dnů, uvedl pro Českou televizi. Opatření zatím platí do 11. dubna. Předseda vlády také apeloval
na lidi, aby dodržovali všechna omezení, jako je třeba povinné nošení roušek.

Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal. Opozice se nechala slyšet, že chce znát důvody prodloužení. S ním musí
souhlasit poslanci.

Ministr zdravotnictví Vojtěch České televizi řekl, že vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se prodloužením
měla zabývat na jednání na počátku týdne, poprvé se kabinet sejde již v pondělí.

Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

Vědci z Liberce vyzývají firmy k výrobě nanofiltrů

Firmy v Česku jsou prý schopné vyrobit každý den až milion nanofiltrů, které výrazně zvyšují účinek plátěných roušek. Informovali o tom vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyzývají tak firmy v
Česku, aby začaly tyto filtry vyrábět. Do výzvy by se podle univerzity mohl zapojit i stát.

Podle libereckých vědců se zatím využívá jenom zlomek kapacit. Díky filtrům z nanotextilie by bylo možné výrazně zvýšit účinnost roušek, a ochránit tak další obyvatele před nákazou koronavirem.

„Efektivita záchytu pro částici viru se pohybuje mezi 80 a 90 procenty,“ řekl vedoucí týmu Nanovlákenné materiály liberecké univerzity David Lukáš. Na škole tak vznikla studentská výzva Roušky
s filtrem pro všechny, která se do výroby snaží zapojit co nejvíc českých firem.

Úroveň roušek s těmito filtry podle vědců odpovídá respirátorům typu FFP2, které Česko nakupuje v zahraničí. Z nanomateriálu se šijí i roušky, ukázalo se však, že efektivnější je vyrábět filtry. Z
materiálu, který stačí zhruba na šest tisíc roušek, je možné podle liberecké univerzity vyrobit až dvacet tisíc filtrů.

Návrat krajanů a odlet pomoci do Itálie a Španělska

V Praze v neděli odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, firma ale nabídla místa i pro další. Další repatriační speciál přistál
v Praze v podvečer. Z Peru a Mexika dopravil asi 150 Čechů, Evropanů a Izraelců.

Česká republika v neděli zahájila pomoc nejpostiženějším evropským zemím, Španělsku a Itálii. Posílá dvacet tisíc ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Obleky, které
Česko obdrželo z Číny, rozdělí mezi obě země rovným dílem.

„Situace je v obou zemích velmi kritická. Jakákoliv pomoc je symbolem nejen solidarity a také snahy společně tu situaci zvládnout,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda do Itálie
poslala také vzorky masek, které vyrábí ČVUT s pomocí 3D tisku. Do Španělska míří také devadesát polomasek české firmy Nanologix.

Ekonomice bude možná chybět až 700 miliard

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pořadu Partie televize Prima řekl, že do 30. června budou v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Třetina zdrojů je podle něj k
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dispozici v zásobách firem, třetinu bude postupně vkládat stát.

Vláda už dříve oznámila, že na pomoc ekonomice dá zhruba bilion korun, z toho sto miliard korun jako přímou podporu. „Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili přes
EGAP,“ doplnil Havlíček s odkazem na Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo
další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla.

Miliardy na kurzarbeit

Ministerstvo práce a sociálních v něděli infomovalo o tom, že bude potřebovat od vlády šest miliard korun na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla
nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Kabinet by měl požadavek projednat v pondělí.

Kurzarbeit je v programu na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Šéfka resortu Jana Maláčová
(ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval, měl by trvat do konce června.

„Finanční dopady programu významně překračují rozpočtové možnosti ministerstva práce na realizaci národní aktivní politiky zaměstnanosti. Je proto nutné dodatečně uvolnit potřebný objem
finančních prostředků,“ uvedlo ministerstvo.

Splácení hypoték se možná odloží

Ministryně financí Schillerová navrhne ve středu vládě půlroční plošný odklad splácení hypoték a dalších úvěrů, uvedla to v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní mohl být po tuto dobu
snížen i úrok.

S návrhem souhlasí šéf České národní banky Jiří Rusnok i někteří opoziční politici. Šéf ODS Petr Fiala poznamenal, že jeho strana to navrhla už před několika dny.

Konec uzavření obcí

Hygienici se rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovelsko a Uničovsko. „Splnila svůj účel,“ řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka
Pešáková.

Hlídky policie a vojenské policie se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se zhruba 24 tisíci obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli
opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

SEKCE: Zpravodajství
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26.03.2020 (17:58:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, jn -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Česko hlásí už 16 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k pondělnímu ránu 2829 lidí. Od pátku přibylo sedm mrtvých, kromě seniorů je mezi nimi i zdravotní sestra z Thomayerovy
nemocnice. Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je
umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. A na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečkou, kašlem, problémy s dýcháním). Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete
sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy. Zde dokonce na videu.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v Česku. V pondělí 30. března jejich počet vystoupal na 2829 .
Neděle 22. března přinesla prvního mrtvého v Česku – 95letého seniora s pozitivním testem na koronavirus a dalšími zdravotními potížemi, který byl hospitalizovaný v Nemocnici Na
Bulovce.
Mezi první mrtvé patří také muž z havířovské nemocnice (roč. 1975), pacientka (†71) ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dále muž (†83) z Bulovky, senior (†88) ze středních Čech, který zemřel
doma. Šestým mrtvým je pacient z Thomayerovy nemocnice (†75), který měl i Parkinsonovu chorobu. Sedmým zemřelým je pacient (†80) z FN Hradec Králové s vážným onemocněním,
dvě mrtvé pacientky byly ve čtvrtek také ve VFN v Praze.
V Česku je omezen volný pohyb osob, nařízení má platit do 1. dubna.  Ven se smí pouze se zakrytými ústy a nosem na veřejnosti, Češi nesmí až na výjimky vycestovat a k nám nesmí
cizinci. Co všechno se ještě nesmí?

Koronavirus a karanténa v Česku
8:04
Dnes

Toyota kvůli pandemii zastaví provoz všech závodů v Evropě.  V Rusku bude stát výroba do pátku, ve zbylých evropských závodech nejméně do 19. dubna.

7:59
Dnes

V Německu od neděle vzrostl podle Kochova institutu počet nakažených koronavirem o 4751 na 57 298 případů  a zemřelo 66 lidí, bilance obětí činí 455.

Nejvíce postiženou německou spolkovou zemí zůstává Bavorsko (13 989 případů), které sousedí s Českem. Na druhém místě je nadále nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (12
178) a třetí Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa (10 943).

Německo kvůli zpomalení šíření koronaviru přijalo řadu opatření, včetně zákazu shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech. Dodatečná omezení zavádějí i jednotlivé spolkové země.
Vlastní zemský zákon připravuje Severní Porýní-Vestfálsko, návrh podle deníku Bild mimo jiné počítá se zabavováním zdravotnického materiálu a přístrojů a s jejich následným
odkupem za „normální cenu“.

7:40
Dnes

V železničních stanicích Červenka a Uničov na Olomoucku od pondělí opět zastavují vlaky. Vlakové spoje tam přestaly zastavovat před dvěma týdny  poté, co hygienici oblast kvůli
vyššímu počtu případů nákaz novým typem koronaviru uzavřeli. Preventivní opatření bylo v noci na pondělí zrušeno. V úterý začnou vlaky jezdit z Červenky přes Litovel do Senice na Hané. Uvedla
to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

93. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro
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„V návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o ukončení karantény v oblasti Litovelska a Uničovska je od pondělí opět obnoveno zastavování
vlaků v Července a Uničově,“ uvedla Rajnochová.

Stanice Červenka stojí na hlavním železničním koridoru z Olomouce do Prahy. Nádraží Uničov je na trati z Olomouce do Šumperka. Od úterý bude obnoven provoz vlaků také na regionální trati z
Červenky do Litovle a Senice na Hané, která pokračuje dál do Prostějova. Kvůli uzavřeným školám nepojedou pouze tři páry školních spojů.

7:25
Dnes

ODS nechce prodlužovat nouzový stav o celý měsíc, jak její předseda Petr Fiala (ODS) uvedl už pro Blesk Zprávy. Místopředseda strany Martin Kupka pak na twitteru uvedl: „K prodloužení
stavu nouze jsme připraveni se scházet v kratších intervalech a rozhodovat o prodloužení o 10 či 14 dnů, bude-li to na základě aktuálních dat potřeba. Není to žádná obstrukce opozice,
ale naopak snaha pružně uzpůsobit chod státu a ekonomiky vývoji situace.“

7:05
Dnes

Jsou nenápadní, mají běžná zaměstnání a pohybují se mezi námi. Přesto jsou odlišní. Především v tom, že současná hysterie kolem skupování zásob je zcela minula. Dostatek potravin a
zásob, i pro případ koronaviru, mají doma přichystán nonstop. Řeč je o takzvaných prepperech, lidech, kteří jsou „stále připraveni“ na možnou krizi. Spousta se jich vyskytuje i v Česku,
kde tvoří celé komunity.

6:40
Dnes

Španělský operní pěvec Plácido Domingo (79) byl kvůli komplikacím spojeným s nemocí Covid-19 hospitalizován v mexickém Acapulcu.  Podle prohlášení jeho týmu není v kritickém
stavu. V noci o tom informovala americká média.

O svém pozitivním testu na koronavirus Domingo zpravil veřejnost minulou neděli. Tehdy uvedl, že se potýkal s kašlem a vysokou horečkou, závažnější potíže ale prý neměl a léčil se doma.

6:35
Dnes
!

K pondělnímu ránu počet nakažených novým koronavirem mírně narostl. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním Covid-19 stoupl na 2829,  uvedlo ministerstvo zdravotnictví k
času 6:25.

6:20
Dnes
!

Na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény, která má pomoci v boji proti nemoci Covid-19. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží
hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda. Vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt
osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty.  Data, jejichž získání je
podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal.

Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. „Budou označeni za takzvané žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým,“  vysvětlil
náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Pokud lidé mají auto, mohou na odběr přijet sami. V případě pozitivního výsledku testu bude
infikovanému nařízena běžná karanténa. Negativně testovaní lidé se budou moci vrátit k běžnému životu.

6:15
Dnes

V Austrálii se dál zpřísňují opatření proti šíření koronaviru v momentě, kdy zde zpomaluje růst bilance potvrzených případů nákazy.  Ve dvou nejlidnatějších australských státech,
tedy v Novém Jižním Walesu a ve Victorii, budou moci policisté od úterka rozdávat vysoké pokuty za porušení pravidla omezujícího shromáždění na veřejnosti. V prvním z uvedených států bude
hrozit i vězení, napsala dnes agentura Reuters.

V Austrálii aktuálně evidují přibližně 4200 lidí nakažených virem a 17 úmrtí na nemoc Covid-19,  kterou virus způsobuje. Podle úřadů se tempo šíření nákazy za poslední týden snížilo na
polovinu při opatřeních omezujících pohyb osob. Vláda ovšem režim dále zpřísňuje ve snaze naplno využít zpomalení infekce.

Australský premiér Scott Morrison v neděli vyzval své spoluobčany, aby co nejméně vycházeli ven a nescházeli se ve více než dvou lidech. Spolkové státy Victoria a Nový Jižní Wales, kde leží
nejlidnatější australská města Melbourne a Sydney, pak oznámily, že pro tamní obyvatele půjde o pravidlo, jehož dodržování bude vymáháno skrze pokuty ve výši až 1600 australských
dolarů (přes 24 000 korun). V Novém Jižním Walesu bude za účast na shromážděních hrozit i půlroční odnětí svobody.

6:02
Dnes

V Jižní Koreji v těchto dnech potvrzení nakažení přibývají výrazně pomaleji než v nejhorším období, což byl v tomto případě přelom února a března.  Korejské středisko pro
kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) ohlásilo denní nárůst bilance o 78 případů, zároveň se ale dalších 195 pozitivně testovaných pacientů nově zařadilo mezi uzdravené. Celkem se v zemi
infekce prokázala u 9661 lidí, z nichž 158 zemřelo, přes 5000 se jich už ze zdravotních potíží zotavilo.

5:57
Dnes

V pevninské Číně přibylo za neděli 31 známých případů nákazy koronavirem, zatímco zde nemoci COVID-19 podlehli další čtyři lidé.  Všechna čtyři úmrtí byla hlášena z provincie
Chu-pej, kde šíření koronaviru začalo, všechny nové případy infekce byly naopak opět v jiných částech země. S odvoláním na aktualizovaná oficiální čísla o tom informovala agentura Reuters.

Souhrnná bilance v Číně po víkendu narostla na 3304 mrtvých, 81 470 nakažených a více než 75 000 uzdravených pacientů.  Nedělní přírůstky v počtu pozitivních testů i obětí COVID-
19 jsou nižší než ty ze soboty, kdy bylo ohlášeno pět úmrtí a 45 nově odhalených případů nákazy.

Informace od čínské vlády nasvědčují tomu, že na čínském území se nákaza v posledních dnech a týdnech takřka vůbec nešíří.  Z Chu-peje nebyly nové případy hlášeny ani v předchozích
pěti dnech, většina oznamovaných pozitivních testů se již nějakou dobu týká lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Zároveň se ovšem objevují výpovědi, podle kterých do
oficiálních statistik nejsou zahrnováni všichni, u nichž přítomnost koronaviru prokážou testy.

5:50
Dnes

Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny.  Na nedělní tiskové konferenci to
médiím řekl prezident USA Donald Trump. Zároveň oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce
dubna.

Mnohé americké státy už ovšem kvůli rychle rostoucímu počtu odhalených případů nákazy přistoupily k tvrdším opatřením a svým obyvatelům co možná největší míru izolace nařídily. Infekce
koronavirem už se v USA podle televize CNN potvrdila u více než 137 000 lidí, což je výrazně více než v kterékoli jiné zemi světa, na 2400 pozitivně testovaných pacientů už umřelo.
Nejhůře je na tom stát New York, kde v neděli počet úmrtí přesáhl 1000, zatímco známých případů nákazy bylo hlášeno na 60 000.
„Modely odhadují, že vrchol v míře úmrtí nás pravděpodobně zasáhne za dva týdny,“  řekl Trump. Hlavní expert americké vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci předtím varoval, že
nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít 100 tisíc až 200 tisíc lidí. Trump podle agentury Reuters reagoval, že konečný počet úmrtí v uvedeném rozmezí by znamenal, že země odvedla
„velmi dobrou práci“.
Federální vláda od poloviny měsíce obyvatele USA mimo jiné vyzývá, aby se v zájmu zpomalení šíření viru vyhýbali shromážděním o více než deseti účastnících a uchýlili se do
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14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Trump nyní oznámil, že doporučení zůstanou v platnosti nejméně o 30 dní déle, než bylo původně avizováno, tedy do konce dubna.
Nyní podle amerického prezidenta lze očekávat, že USA budou „na nejlepší cestě k uzdravení“ kolem přelomu května a června. AP hovoří o dramatické změně v přístupu šéfa Bílého domu, který
před několika dny v televizním rozhovoru přemítal o kostelech plných lidí během velikonočních svátků.
5:42
Dnes
!

„Statistika mrtvých? Nesmíme lidi manipulovat,“ upozorňuje majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský (44)  v obsáhlém rozhovoru, který poskytl
deníkům Blesk a E15, o nastupující krizi, ochranných opatřeních vlády i samotné nemoci. Mluví i z vlastní zkušenosti. Měl pozitivní test na koronavirus.

5:35
Dnes
!

Pěkné pondělní ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření nového koronaviru v Česku i ve světě. A začínáme dobrou zprávou - v neděli v Česku přibylo jen 160 lidí nakažených
koronavirem, je to nejméně za šest dní, celkový počet nakažených je tak 2817.

Denní přírůstek tak klesl pod deset procent. Méně nakažených přibylo podle webu ministerstva zdravotnictví naposledy v pondělí 23. března, kdy přibylo 126 případů. Ministerstvo ale zatím
nezveřejnilo počet testů provedených během neděle.

23:40
29. 3. 2020

Děkujeme za pozornost našemu online zpravodajství, ve kterém budeme pokračovat od časného rána. Neděle 29. března pomalu končí, i tohle přinesla:

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním COVID-19.  O víkendu umírali hlavně senioři, ale přidala se k nim také sestra z pražské
Thomayerovy nemocnice, která zemřela doma v Říčanech. V Česku bylo k nedělnímu večeru 2805 potvrzených případů nákazy.
Omezení volného pohybu, které vláda zavedla proti šíření nákazy, potrvá zřejmě i po 1. dubnu.  Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhne vládě, aby ho protáhla o týden.
Ministři zasedají v pondělí odpoledne, už v 8:30 bude mít ale premiér Andrej Babiš (ANO) také videokonferenci s hejtmany.
Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.  Poté
je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou.
Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku.
Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku zasaženém koronavirem,  vojáci ale tvrdí, že z kapacitních
důvodů pomoci nemohou. Jeden ze seniorů ze zařízení, kde byli lidé hromadně nakaženi koronavirem, už zemřel.
Hygienici rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru.  Policie místní pochválila, že až na
několik výjimek plně spolupracovali. Karanténa se týkala 24 tisíc lidí.
Ministerstvo financí hodlá zavést půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů,  plánuje to ministryně Alena Schillerová (ANO).
Pokračuje i repatriace Čechů ze zahraničí.  V Praze dnes přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy, především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, další dva lety přepravily Čechy z
Latinské Ameriky a z Thajska. Češi naopak poslali pomoc do Itálie a Španělska, do každé země zamířilo 10 tisíc ochranných obleků.
Pandemie koronaviru si na světě vyžádala už přes 30 000 obětí, více než polovinu z nich tvoří obyvatelé evropských zemí.  Nejkritičtější situace panuje nadále na jihu Evropy a v USA.
Ve Španělsku za poslední den přibylo 838 mrtvých, což je zatím nejvyšší denní nárůst, nakažených tam evidují už skoro 80 000. Itálie oznámila 756 nových obětí nákazy, počet nakažených se
blíží 100 000. Nejvíce infikovaných - skoro 125 000 - mají ve Spojených státech, kde nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.
Nejvíce postiženým regionem je stát New York. Tamní guvernér dnes oznámil 237 nových úmrtí na nákazu koronavirem,  počet obětí v oblasti tak vzrostl na 965. Počet nakažených za
uplynulý den stoupl o 7195 na 59 513. Podle starosty New Yorku navíc ve městě do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů.
Slovenská vláda oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a živnostníkům v hodnotě do jedné miliardy eur (27,3 miliardy korun) měsíčně. Peníze stát použije kromě jiného
na proplacení větší části mzdy pracovníkům firem, které v souvislosti s pandemií musely z rozhodnutí úřadů uzavřít své provozy.
Hesenský ministr financí Thomas Schäfer spáchal sebevraždu, pravděpodobně kvůli tomu, že byl „hluboce znepokojen“ ekonomickými dopady pandemie koronaviru.  Podle
německého serveru The Local o tom informoval hesenský premiér Volker Bouffier. Respektovaný 54letý Schäfer byl v sobotu nalezen mrtvý poblíž železniční trati.
23:10
29. 3. 2020
!

Zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice: Další oběť koronaviru?

Středočeská policie v neděli vyjížděla k náhlému úmrtí ženy do Říčan. Podle agentury Aktu.cz tam zemřela zdravotní sestra, která pracovala v Thomayerově nemocnici. Podle dalších informací
Aktu.cz byla pozitivní na COVID-19.  Jestli je příčinou smrti, to určí až nařízená pitva. „Můžeme potvrdit, že doma zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. S ohledem na přání rodiny
k tomu nebudeme sdělovat žádné další informace,“ uvedl v sms zprávě pro Aktu.cz mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Video Zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice náhle zemřela. Byla nakažená koronavirem - Aktu.cz
23:05
29. 3. 2020

Premiér Andrej Babiš (ANO) po perném týdnu vynechal tentokrát své nedělní hlášení,  které mívá tradičně vydatnou délku. A natočil místo něj 13minutové video. V něm  mimo jiné říká,
že připravuje odklad plateb za mýto až do konce letošního září.

22:58
29. 3. 2020

Počet nakažených se opět zvýšil. Nově je v Česku prokazatelně nakaženo novým typem koronaviru 2805 lidí.  Aktuální bilanci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na stránkách COVID-
19 k 22:30.

Testovaných uvádí web podle ranních čísel 40 700. Obětí koronaviru bylo k 18. hodině v Česku celkem 16.

22:53
29. 3. 2020

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nás čekají kritické dny, přísnější opatření by už ale nezaváděl.

„Já už bych nic zásadně neměnil nebo nezpřísňoval. Ukazuje se, že jsme zatím utekli z toho italského kritického scénáře, ukazuje se, že vládní opatření fungují,“ řekl Nově dál
Hamáček, který ale podle svých slov nechce nic zakřiknout, je potřeba nastavená opatření vydržet. „Týden, který nás čeká, bude kritický, tam se bude lámat chleba,“ varoval před náročným
obdobím vicepremiér.

„Nechci nikoho strašit, ale je potřeba se podívat, jak ta epidemie probíhá v Itálii. Jsem přesvědčen, že není možné uvolňovat opatření, než projdeme bodem kulminace. Musíme to
vydržet, nikdo nechce, aby se tu opakovaly ty samé scény jako v Itálii nebo ve Španělsku,“ varuje před předčasným optimismem Hamáček, který nevyloučil, že většina opatření potrvá
ještě zhruba měsíc.

22:33
29. 3. 2020

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v TV Nova znovu omluvil za hádku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) kvůli distribuci roušek a respirátorů. Hamáček
také vyzval šéfa Ústředního krizového štábu, aby nedával silná prohlášení, která potřebují politické schválení.

„Pokud má pan Prymula na starosti boj s epidemií, tak by se měl soustředit na to, a nevěnovat se prohlášením, která potřebují politická rozhodnutí,“  vyzval Prymulu Hamáček.

22:05
29. 3. 2020

121/156



!

Zpěvák Joe Diffie, americká legenda country, zemřel v neděli ve věku 61 let nakažený koronavirem.  Za své kariéry vydal rodák z Oklahomy 13 studiových alb a vyhrál řadu cen,
například Grammy. Že má koronavirus, to se zpěvák hitu Pickup Man dozvěděl jen dva dny před smrtí – v pátek.

21:58
29. 3. 2020
!

Ministerstvo zdravotnictví vydává další mimořádné opatření. Týká se příjmu seniorů do domovů důchodců. Každý nový klient musí mít negativní vyšetření na koronavirus a jít na 14 dní do
preventivní karantény v samostatném pokoji. Nařízení bude podle tiskové zprávy ministertva rozeslané v neděli večer platit od pondělí 30. března.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na
ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná
opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí
vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich
zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

21:40
29. 3. 2020

O půlnoci končí karanténa Uničovska a Litovelska, policie před místními smekla. „Obyvatelé Uničovska a Litovelska, máte náš hluboký respekt a obdiv!  Za to, jak jste dokázali přijmout
omezení plynoucí z karantény celé oblasti! Až na pár provinilců jste skvěle spolupracovali a my vám za to děkujeme!“

21:20
29. 3. 2020

Kramářova vila je nasvícena do barvy trikolóry. Sídlo premiérů si připomíná předvečer 100. výročí české vlajky.  A to i přes problémy, které republika řeší s nákazou nového koronaviru,
nemocí COVID-19.

20:45
29. 3. 2020
!

Počet nakažených v Česku opět stoupl. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 je nyní 2775.  Čísla jsou aktuální k 20:25.

Ministerstvo zdravotnictví je zveřejňuje nepravidelně na speciálním webu.

20:22
29. 3. 2020

Obyvatelé Moskvy nesmějí ven. Starosta rozšíříl karanténu na všechny obyvatele.

Moskevský starosta rozšiřuje domácí izolaci ze seniorů na všechny obyvatele metropole, od pondělka budou smět z domu jen v nezbytných případech.

20:10
29. 3. 2020

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch v ČT. Nyní opatření platí do 1. dubna.

Volný pohyb po celé republice vláda zakázala už 15. března s účinností do 24. března. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo
do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

O dalších opatřeních a podporách pro obyvatele zasažené současnou koronavirovou krizí bude jednat vláda už v pondělí odpoledne. Ministři se mají sejít ve 14 hodin, tisková konference je v plánu
nejdříve v 16 hodin.

Vláda by mohla také jednat o prodloužení stavu nouze.  Ten současný platí do 11. dubna. Ministři podle svých slov ale potřebují více času na to, aby například mohli bez výběrových řízení
nakupovat zdravotnický materiál. Nouzový stav tak chtějí prodloužit o třicet dní. Zástupci opozice jim to ale nechtějí dát ve Sněmovně zadarmo a mají řadu podmínek, protože nevidí pro
prodloužení o měsíc často pádné důvody. O novém termínu už nemůže rozhodnout vláda sama, tak jako 12. března. Tentokrát už potřebuje souhlas Sněmovny.

Video Vláda vyhlásila stav nouze - Blesk TV
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Francie má více než 2600 mrtvých a více než 40 000 nakažených.

Ve Francii počet úmrtí kvůli nákaze koronavirem stoupl na 2606, počet nakažených vzrostl na 40 174, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. O den dříve činil počet
úmrtí 2314 a počet potvrzených případů 37.575.
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Premiér Andrej Babiš (ANO) vyvěsil u Kramářovy vily českou vlajku  a připojil nápis Zvládneme to!

Důvod? Připomíná tak, že v době stavu nouze kvůli koronaviru si Česko zítra připomene 100. výročí uzákonění nejznámějšího českého symbolu. Tedy státní vlajky.
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„Na konci dubna by mělo být podle propočů 15 tisíc nakažených,“  řekl ve vysílání TV PRIMA ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve vysílání také řekl, že ho mrzí potyčka na twitteru, kterou vedl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem ohledně distribuce respirátorů. “Myslím, že si to zítra s panem ministrem na vládě
vyjasníme. Věřím, že takové hádky už probíhat nebudou,“ klidnil atmosféru Vojtěch.
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Armáda podle mluvčí nevyhoví žádosti Vysočiny o pomoc v domově důchodců u H. Brodu, protože na to nemá kapacity. Hejtman Běhounek zatím odpověď nemá.
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V Česku zemřelo už 16 lidí nakažených novým koronavirem, nakažených je 2743. Počet uzdravených dál zůstává na 11. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.
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V Itálii je opět vysoký počet obětí nákazy nového koronaviru COVID-19. Jejich počet ale klesá.

V zemi přibylo za posledních 24 hodin 756 obětí nákazy koronavirem. Je to méně než v pátek a sobotu, kdy se bilance mrtvých zvýšila o 919, respektive 889.  S odvoláním na údaje
úřadu civilní ochrany o tom informoval deník La Stampa.

Nemoci COVID-19 už v Itálii od začátku epidemie podlehlo 10.779 lidí, celkový počet infikovaných se blíží 100.000.

Česko dnes poslalo do Itálie letadlo s ochrannými obleky. Pomáhá tak zemi zvládat boj s nemocí. Stejná zásilka s desetitisíci obleky putuje také do Španělska.
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V Praze přistál repatriační speciál vypravený ministerstvem zahraničí,  který přivezl Čechy z Peru a Mexika. Letadlo přepravilo i další občany EU.
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Letecký provoz nad Českem je kvůli koronaviru minimální, řada letadel je tak odstavených na ploše letiště v Praze.
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SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku.
Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829
nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro
seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16
mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku.
Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 16 mrtvých a 2829 nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2829
nakažených v Česku. Pravidla pro seniory přitvrdila (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.03.2020 (16:59:15) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ostrava.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Město Ostrava a dobrovolnická organizace ADRA od úterý 17. března společně pomáhají s nakupováním základních potravin, drogistického zboží a léků osamělým seniorům a lidem v izolaci.

Týká se ro lidí nemají přirozenou síť sociálních kontaktů a nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, sousedů nebo známých a zároveň nemají možnost si objednávat potraviny ani jiným
způsobem, například přes internet. Volat mohou na bezplatnou Zelenou linku 800 199 922. V projektu je dále zapojena Městská policie Ostrava, která obsluhuje Zelenou linku a Trojhalí Karolina,
které pomáhá s logistikou.

„O nabízenou službu od jejího spuštění projevila zájem zhruba stovka lidí. Poskytnuta byla téměř sedmdesáti z nich. Zaměřena je totiž na pomoc těm, na které současná situace doléhá nejsilněji,
tedy osamělým seniorům a lidem v karanténě, kteří se nemají na koho obrátit. Lidé volají ale i z jiných důvodů, například kvůli informacím o koronaviru nebo rouškám. Dobrovolníků je dostatek,
nákup dorazí včas. Je ale nutné, aby si o nabízenou pomoc volala ta správná cílová skupina. Těší mě, že vzájemná solidarita mezi lidmi stále narůstá, ať už se jedná o nákupy, logistiku nebo třeba
šití roušek. Chci za to Ostravanům poděkovat," říká primátor Tomáš Macura.

Nákupy s nominální hodnotou do pětiset korun jsou dodány podle potřeby, většinou do jednoho dne od objednání. Nejčastějšími položkami, které dobrovolníci pořizují, jsou základní potraviny –
pečivo, šunka a sýr.

Za nákup lidé zaplatí, samotná služba je ale bezplatná. Město dobrovolníky vybavilo ochrannými rouškami a rukavicemi. V současné době má ADRA k dispozici 47 proškolených dobrovolníků z
celé Ostravy i okrajových částí. Noví dobrovolníci včetně studentů Ostravské univerzity, budou zapojeni při dalším nárůstu poptávky o tuto službu.

„Do terénu vyrážejí dobrovolníci, kteří jsou poučení a proškolení v souladu s doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jak mají v případě karantény postupovat a
chránit tak sebe a zároveň klienta před šířením nákazy. Jedna z prvních seniorek kontaktovala Zelenou linku s tím, že je v nouzi a potřebuje nakoupit ještě týž den. A stalo se. Dobrovolnice, která
bydlí v docházkové vzdálenosti od této paní, s ní už zůstane v kontaktu a podle potřeby jí nakoupí. V podobném duchu probíhají i další kontakty a předávky," dodala vedoucí Dobrovolnického
centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Po kontaktování Zelené linky koordinátorka Adry vybírá dobrovolníka v nejbližší vzdálenosti od seniora nebo člověka v karanténě. Dobrovolník telefonicky komunikuje s člověkem, který o službu
požádal. V domluvený čas dochází k neosobní předávce peněz a nákupního seznamu. Stejně tak je předán nákup a zbylá hotovost. Dobrovolníci jsou po celou dobu chráněni rouškou a rukavicemi.

Město a ADRA současně apelují na lidi, aby se v případě potřeby obraceli nejprve na své příbuzné, sousedy a známé, popř. využívali existujících komerčních on-line služeb. ADRA je dobrovolnická
organizace a komerční služby nenahrazuje.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

94. Nabídku města a ADRY využily první desítky zájemců   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (12:00:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články Petr Kolář

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Bývalý poslanec a zdravotnický expert ODS Boris Šťastný dnes vede Alzheimer Home, síť osmi soukromých domovů pro seniory a osoby s vážnými onemocněními v Praze, Středočeském,
Jihočeském a Karlovarském kraji. V rozhovoru mluví o bezpečnostních opatřeních, náhradních možnostech kontaktů rodin s klienty i o tom, jak senioři snášejí pandemii koronaviru psychicky.

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu vyzval herce, aby navštívili domovy důchodců a „přinesli tam trochu radosti“. Což je nesmysl, protože by tam mohli zavléct nákazu. Co
jste tomu říkal?
Náš ústav má dlouholeté dobré vztahy s osobnostmi kulturního života. S herci, zpěváky a dalšími umělci. Řada z nich se nám hlásí. Vítáme jejich zájem, dokonce připravujeme jejich vystupování
na dálku přes plátna a velkoplošné televize. Samozřejmě není možná jejich fyzická přítomnost v zařízeních.

Senioři, o které se staráte, jsou nejrizikovější skupinou. Jaká jste zavedli bezpečnostní opatření?
Už před jejich povinným nošením jsme pro jejich nedostatek začali ve dne v noci šít kvalitní roušky z dvojité textilie a zavedli velmi přísná opatření. Na počátku března jsme s několika kolegy z
Asociace poskytovatelů sociálních služeb přes noc sepsali krizový plán a metodiku, jak postupovat. Ta opatření spočívají zejména v důsledné osobní hygieně, důsledné dezinfekci všech
povrchů, nošení ochranných pomůcek, pravidelném měření teploty jak klientů, tak zaměstnanců a tak dále. Těch opatření je celá řada. Zákeřnost toho viru z hlediska jeho přenosu je obrovská.
Doslova se modlíme, abychom přežili každý jednotlivý den. Protože s každým se zvyšuje šance, že se to k nám a do podobných zařízení nedostane.

Největším rizikem nákazy je asi personál. Zaměstnanci chodí domů, do práce, přicházejí do kontaktu s lidmi zvenku. Jak to řešíte?
V zařízeních tohoto typu jsou dnes dvě hlavní rizika. První se týká klientů, kteří musí z nějakého důvodu podstoupit hospitalizaci či neodkladné vyšetření a vrací se do zařízení. U nás je výhodou, že
naším standardem vždy byla schopnost poskytnout široké spektrum lékařské péče návštěvní službou specialistů přímo v domovech. Tím jsme dokázali externí vyšetření eliminovat jen na velmi
závažné stavy.

Druhým rizikem vždy bude personál, ať už jde o lékaře v návštěvní službě, zdravotní sestry, nebo pečovatele. Logicky nelze zajistit, aby ti pracovníci, kterých je už teď třeba kvůli zavření škol
nedostatek, v zařízeních nocovali. Proto jsou tak důležité kvalitní ochranné pomůcky. Při výměně směn také velmi důsledně kontrolujeme zdravotní stav, snažíme se vyptat, zda v jejich okolí
nedošlo k nákaze či nějakým příznakům, měříme jim teplotu, rozdáváme čisté roušky i na cestu domů a zpět. Nekompromisně vyřazujeme zaměstnance, kteří se z nějakého důvodu necítí dobře,
byť se pak zjistí, že šlo třeba o zvýšenou teplotu kvůli bolesti zubu. Samozřejmě je to i o náhodě, štěstí a neštěstí. Jde o respirační infekci, dříve či později se může dostat kamkoli, snažíme se ale
to riziko ze všech sil minimalizovat.

Za normálních okolností jezdí seniory navštěvovat jejich blízcí. Jak to řešíte nyní?
Nedávno jsem četl studii, jak je pro seniory důležitý sociální kontakt, kdy nestačí jenom telefonický hovor či písemný kontakt. Strašně důležitý je kontakt oční, z tváře do tváře. Jakmile tedy došlo k
povinnému zákazu návštěv, pořídili jsme do našich zařízení tablety s datovými kartami. Rodiny mají možnost zavolat. Pracovníci péče pak našim klientům asistují při videohovorech. Takže se nám
daří rodiny s klienty udržovat v kontaktu. Z dlouhodobého hlediska to bude ale složitější. Přemýšlíme třeba, že bychom na každém zařízení udělali něco jako hovornu, kterou bychom neprodyšně
rozdělili sklem, aby se rodiny s klienty mohli alespoň takto vidět. Ale to bychom udělali jen v případě, že by tato situace trvala déle.

Staráte se o seniory s Alzheimerovou chorobou či různým stupněm  demence. Uvědomují si vůbec za zavřenými dveřmi zařízení, co se venku odehrává? Jak se to promítá do
jejich psychiky?
Je to případ od případu. Samozřejmě se je snažíme ušetřit stresu. Když dnes veřejnost sleduje ČT24, kde skutečně čtyřiadvacet hodin denně není nic jiného než zprávy o pandemii koronaviru,
působí to nesmírně negativně na psychiku. Zatím se našemu personálu daří udržovat sebe a tím i klienty v dobré náladě. Jsou na to školeni a zavedli jsme i podporu v oblasti psychosociální
intervence. Posílili jsme aktivity uvnitř, v našich zařízeních máme uzavřené zahrady, takže kdy to jde, snažíme se klienty brát na čerstvý vzduch. Nebo aspoň na balkóny, terasy. Pro naše klienty je
tedy dnes nejtěžší nedostatek sociálního kontaktu s rodinami. To bude třeba do budoucna vyřešit. Ale samozřejmě to nemůžeme udělat bez toho, aniž by se vládní opatření upravila. Tady musím
dodat, že osobně aktuální tvrdé kroky vlády pokládám za zcela nezbytné, bez nich by situace v zemi byla již dnes drasticky horší. Je také strašně dobře, že veřejnost opravdu velká rizika
koronaviru pro seniory stále více vnímá a pravidla dodržuje.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.03.2020 (15:39:17) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Novinky.cz - Vaše zprávy Josef Zajíc

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Potřební lidé mohou volat na bezplatnou Zelenou linku 800 199 922. Do projektu je zapojena kromě DC ADRA také Městská policie Ostrava, která obsluhuje Zelenou linku a Trojhalí Karolina, která
pomáhá s logistikou.

„Trojhalí Karolina v celé této spolupráci několika organizací poskytuje a koordinuje tak zvanou automobilovou pomoc, tj. poskytuje firemní automobil i s řidičem právě pro zajištění nákupů i jiných
služeb. V praxi to může znamenat, že v případě potřeby je naše auto přistaveno pro dobrovolníka DC ADRA, který vše obstará, ale ušetří čas i námahu s přepravou,” popsal spolupráci ředitel
Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.

Nákupy s nominální hodnotou do pěti set korun jsou dodávány podle potřeby, většinou do jednoho dne od objednání. Podle dobrovolníků nejčastějšími položkami jsou základní potraviny - pečivo,
šunka, sýr.

„O nabízenou službu od jejího spuštění 17. března projevila zájem zhruba stovka lidí. Poskytnuta byla prozatím téměř sedmdesáti z nich. Služba je zaměřena na pomoc těm, na které současná
situace doléhá nejsilněji, tedy osamělým seniorům a lidem v karanténě, kteří se nemají na koho obrátit. Dobrovolníků je dostatek, nákup dorazí včas. Je nutné, aby o nabízenou pomoc volala ta
správná cílová skupina. Těší mě, že vzájemná solidarita mezi lidmi narůstá, ať už se jedná o nákupy, logistiku nebo třeba šití roušek. Chci za to Ostravanům poděkovat,” řekl Tomáš Macura,
primátor města Ostravy.

Za nákup lidé zaplatí. Samotná služba je bezplatná. Město dobrovolníky vybavilo ochrannými rouškami a rukavicemi. V současné době má ADRA k dispozici 47 proškolených dobrovolníků z celé
Ostravy a okrajových částí. Noví dobrovolníci včetně studentů Ostravské univerzity, budou zapojeni při dalším nárůstu poptávky o tuto službu.

„Do terénu vyrážejí dobrovolníci, kteří jsou poučeni a proškoleni v souladu s doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jak mají v případě karantény postupovat a

95. Obavy v domovech pro seniory: modlíme se, abychom přežili další den   
seznam | nahoru

96. Město Ostrava spolu s Dobrovolnickým centrem ADRA pomáhají osamělým
seniorům  seznam | nahoru
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chránit tak sebe a zároveň klienta před šířením nákazy. Jedna z prvních seniorek kontaktovala Zelenou linku s tím, že je v nouzi a potřebuje nakoupit ještě tentýž den. A stalo se. Dobrovolnice,
která bydlí v docházkové vzdálenosti od této paní, s ní zůstane v kontaktu,” uvedla vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Po kontaktování Zelené linky koordinátorka vybírá dobrovolníka v nejbližší vzdálenosti od seniora nebo člověka v karanténě. Dobrovolník telefonicky komunikuje s člověkem, který o službu
požádal. V domluvený čas dochází k neosobní předávce peněz a nákupního seznamu. Stejně tak je předán nákup a zbylá hotovost.

ADRA (Adventis Development and Relief Agency) je mezinárodní humanistická organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více než 50
lety. V České republice DC ADRA o.s.p. byla založena v roce 1994. Koordinuje dobrovolnická centra v 15 městech České republiky.

SPECIÁL: COVID-19 / Vše o nákaze, rady a tipy, jaké jsou příznaky

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020 (10:21:35) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společnost Podané ruce, o. p. s., v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Sazka, a. s., jako hlavním partnerem, vyhlásila veřejnou sbírku „Koruna ke koruně,
spolu proti koroně“ pro sociální služby a jejich uživatele pro zajištění ochrany a prevence těch nejslabších. Vybrané peníze budou použity na nákup a distribuci ochranných pomůcek, dezinfekce a
zdravotnického materiálu pro sociální služby.Pojďme společně ochránit ty nejslabší, kteří to teď opravdu potřebují. Pomozme zabránit šíření nákazy COVID-19 nebo druhotných infekčních chorob
mezi ohroženými skupinami našich spoluobčanů. Srdečně děkujeme! https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/?fbclid=IwAR2SXAE-
CXOjxcBpZJbM0m9X2UkiEUMlpFOyRx7ZjShjFTzE4qe5VO6g7x8

SEKCE: Sociální sítě

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

DUPLICITNÍ S: Vážení přátele,Společnost Podané ruce, o. p. s.… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.03.2020
(12:00:29)

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,Společnost Anděl Strážný rozšířila služby tísňové péče v době koronaviru a od začátku března má v provozu nepřetržitou Zelenou linku, jež je zdarma 24 hodin denně pro všechny
seniory a jejich blízké. Držte se, jste úžasní!!!

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (10:42:12) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Radio.cz - Zprávy Zdeňka Kuchyňová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministerstvo zdravotnictví pošle domovům pro seniory 200.000 respirátorů. Uvedl to na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad podle něj vypomůže ministerstvu vnitra s
dodávkami ochranných prostředků, než vnitro dostane další dodávky pomůcek. Doplnil, že se na tomto kroku nyní dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou (oba ČSSD). Poskytovatelé sociálních služeb si stěžují na nedostatek respirátorů i roušek. Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá
vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky. Vyplývá to ze středečního průzkumu Asociace
poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními z celé republiky, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

SEKCE: Zpravodajství

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

97. Společnost Podané ruce, o. p. s., v partnerství s…   
seznam | nahoru

98. Vážení přátelé,Společnost Anděl Strážný…   
seznam | nahoru

99. Stát dodá 200.000 respirátorů domovům pro seniory   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (14:34:05) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Zprávy(automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…5'Kateřina Trnková , Kateřino , jak na ně reagují , poskytovateléslužeb pro seniory pěkné odpoledne na to jsem prezidenta15 se ptala Jiřího Horeckého Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR , a on mi řekl , že to je v podstatě různé jsou i některá opatření , se kterými už toto zařízení počítala nějakým způsobem asociace kupříkladu už od začátku 30 března vyzývala k tomu ,
že by bylo vhodné je preventivně přijmout , takže o to , naopak některá už to zařízení udělala , ta auta doporučení , ale aktuálně činí obtíže , podle Horeckého je to například ne úplně jednoznačné ,
informování ve směru k těm zařízením , která 45 pečují o seniory a která potom mohou vést k nějakému nepochopení , on zmiňoval třeba to vyčlenění deseti % lůžkové kapacity , které si podle něj
mnozí vykládají tak , že odsaď musí mít deset % lůžek volných , pro nějaké potenciálně 14:12 00 příchozí seniory , zvenčí nakažené právě koronavirem , podle něj to ale naopak , takže to zařízení
uvědomit , by se jen měli , že až třeba deset % jejich klientů by se mohl hypoteticky nakazit a měly by být připraveni , v takovém případě je někam umístit , podle Horeckého 15 chyběl třeba i jasné
pokyny ze strany ministerstva zdravotnictví ohledně toho , jaké ochranné pomůcky by měli pracovníci v těchto zařízeních tepe respirátorů , používat , jaké kdy je využívat toto už se nicméně podle
něj řeší s ministerstvem zdravotnictví a brzy by k tomu 30 měl přijít nějaký pokyn , on zmiňoval také to , že obecně panuje v domovech pro seniory poměrně nedostatek ochranných pomůcek nám
tedy respirátorů , roušek , on zmiňoval třeba i dezinfekce nebo jednorázové rukavice , říkal , že s těmi aktuálními zásobami sebe , stačí 45 už jen zhruba na jeden týden , velký problém , mohou
některá opatření , potom podle něj představovat pro hodně malé domovy pro seniory , které mají třeba k dispozici jen dvacet až třicet lůžek protože on říká , že tam je prakticky neproveditelné , to ,
aby měli 14:13 00 kupříkladu oddělené umývárny , tu ale to je pro ty seniory , kteří jsou nakažení , anebo se pro ně počítá s karanténou , teď už se ostatně můžete poslechnout sami slova z praxe ,
a to od regionální ředitelky domovů se opatření , která děláme , 15 ne kůra a my v rámci těch tak jsme zavedli opatření , která tam jsou a jsou plně v souladu s opatřeními , který máme ,
doporučený v naší mateřské společnosti a jsou i v souladu s tím , co je v 30 doporučeních Asociace poskytovatelů sociálních služeb nebo ministr všechno jsme podle papeže Františka v
nynějším tažení proti koronaviru , na jedné lodi , řekl to v mimořádném požehnání Urbi et orbi které obvykle uděluje pouze o Vánocích Velikonocích včera večer 45 a o modlitbě , která se
uskutečnila výjimečně bez přítomnosti věřících vyzval svět , aby nynější krizi vnímá jako zkouškou solidarity a upomínku základních hodnot nás , pro 14:14 00 výstav , dále ne , Tempest a jiná zpět
, a tady v evangelia jsme se audiovizi jako učedníci z náhle uprost…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 10

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (22:53:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha Ministerstvo zdravotnictví pošle v pátek v noci domovům pro seniory 200 000 respirátorů. Uvedl to na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad podle něj
vypomůže ministerstvu vnitra s dodávkami ochranných prostředků, než vnitro dostane další dodávky pomůcek. Poskytovatelé sociálních služeb si stěžují na nedostatek respirátorů i roušek.

„Vypomůžeme vnitru s dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka,“ sdělil Vojtěch. Doplnil, že se na tomto kroku nyní dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (oba ČSSD).

Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s
nižší ochranou či roušky. Vyplývá to ze středečního průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními z celé republiky, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Valná
většina zařízení uvedla, že jejich požadavky dosavadní dodávky pomůcek nepokryly.

Podle Maláčové je nutné personálu v domovech pro seniory ochranné pomůcky zajistit. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že nejdřív musí ochranné pomůcky dostat zdravotníci, kteří si na
jejich nedostatek také stěžují.

O zásobování v pátek Maláčová diskutovala s Hamáčkem a hejtmany, kteří požadují, aby zásobování mělo na starosti jen vnitro, které se o ně nyní dělí s resortem zdravotnictví. Hejtmani také
uvedli, že ochranné prostředky ze zásob odebírají i ministerstva dopravy a zemědělství.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale sdělil, že nerozumí žádosti krajů o centralizaci nákupů a distribuce ochranných pomůcek pod vnitro. Uvedl, že zásobování krajů a jejich nemocnic už vnitro
prostřednictvím hasičů realizuje.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Stát dodá 200 000 respirátorů domovům pro seniory, napsal Vojtěch ( Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Stát dodá 200.000 respirátorů domovům pro
seniory (Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (17:40:05) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ostravský písničkář René Matlášek napsal a natočil vyznání prarodičům ❤️

100. Zprávy(automat)  
seznam | nahoru

101. Stát dodá 200 000 respirátorů domovům pro seniory, napsal ministr
Vojtěch  seznam | nahoru

102. Ostravský písničkář René Matlášek napsal a…   
seznam | nahoru
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Ministr Vojtěch podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna.
Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav podle Vojtěcha umožní rychlejší nakupování
ochranných pomůcek, protože jinak by se úřady musely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a pořizování tohoto materiálu by proto trvalo déle. Poznamenal, že v současné situaci se
objednávky musí uzavírat v řádu minut. Stav navíc zhoršil vývoj v USA, které se staly novým centrem nákazy. V ČR je podle Vojtěcha v současné době asi 200 až 250 hospitalizovaných lidí s
nemocí způsobenou koronavirem, ve vážném stavu je asi 40 až 50 pacientů.

V sobotu odpoledne bylo v Česku přes 2500 nakažených koronavirem

Podle posledních údajů ministerstva na webu bylo v sobotu v 16:30 v Česku potvrzeno 2541 případů nákazy koronavirem. Jejich počet se zatím zvýšil o 146. V Česku zemřeli další dva lidé,
onemocnění si tak vyžádalo 11 obětí.

Počet případů nákazy koronavirem překročil celosvětově hranici 600.000, na 28.000 z nich zemřelo. Evropa má již dvakrát více nakažených než Asie. Vyplývá to z údajů americké Univerzity
Johnse Hopkinse. Španělsko zaznamenalo rekordní počet úmrtí během jednoho dne, nemoci COVID-19 způsobené koronavirem tam podlehlo přes 830 pacientů. Spojené státy, které se ve
čtvrtek staly zemí s nejvíce případy nákazy, povolávají kvůli koronaviru do služby armádní rezervisty. Čínské město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit, se po dvou
měsících izolace po železnici otevřelo světu.

V uzavřené oblasti Litovle a Uničova se zvýšil počet nákaz

V uzavřené oblasti Litovelska a Uničova se zvýšil počet nákaz na 109 případů. Čísla se zvedla poprvé od úterka a to o 27 potvrzených případů, uvedlo v sobotu ráno hejtmanství. V Litovli se počet
zvýšil z 52 na 72 nemocných a v Uničově o sedm na 37 pozitivních případů. Právě obyvatelé Litovle, Uničova a dalších 19 obcí, kde již 13. den platí přísná opatření kvůli snaze zamezit šíření
koronaviru, údaje ohledně počtu potvrzených případů sledují s napětím. Lidé jsou tam od 16. března v přísné karanténě, nesmí území opustit a striktně mají omezen také pohyb kromě zajištění
nezbytně nutných věcí, jako je nákup potravin, cesta do zaměstnání či k

V domově důchodců u Havlíčkova Brodu se nakazilo 12 lidí

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza koronavirem u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho
pracovníkům záchranáři odebírají vzorky pro testy. Nemocní staří lidé zatím zůstali na místě, řekla ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení
se zvláštním režimem, stará se o lidi s demencemi. Nemoc COVID-19 objevila v šesti domovech pro seniory v Česku. Pro nemocné z domovů důchodců se vyhradí 329 lůžek v nemocnicích Na
Bulovce, Na Františku, v lázních Toušeň a Těchoníně,uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO.

Nařízení ministerstva, podle něhož mají domovy seniorů vyhradit deset procent kapacity pro klienty nakažené nemocí COVID-19 kritizoval náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální oblast
Marek Šlapal (ČSSD). Je podle něj zcela mimo realitu. "Z domovů pro seniory nelze udělat nemocnici. Je možné zařídit dočasnou karanténu do výsledku testu, ale ne déle. Pak musí následovat
převoz do nemocnice. Jakmile se nákaza rozšíří v zařízení, smrtnost bude obrovská a nikoho v domově neochrání ona nesmyslná desetiprocentní covidzóna," uvedl dále Šlapal.

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš uvedl, že personál domovů důchodců a podobných zařízení není vyškolen ke správnému nošení ochranných pomůcek.
Mohlo by to způsobit kolaps pečovatelských služeb a vést k plošné nákaze v zemi. V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2018 v provozu 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky.

Stát dodá 200.000 respirátorů domovům pro seniory

Ministerstvo zdravotnictví pošle domovům pro seniory 200.000 respirátorů. Uvedl to na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad podle něj vypomůže ministerstvu vnitra s
dodávkami ochranných prostředků, než vnitro dostane další dodávky pomůcek. Doplnil, že se na tomto kroku nyní dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou (oba ČSSD). Poskytovatelé sociálních služeb si stěžují na nedostatek respirátorů i roušek. Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá
vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky. Vyplývá to ze středečního průzkumu Asociace
poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními z celé republiky, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Prezident Zeman odmítl kvůli koronaviru vyhlásit amnestii

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Reagoval tak na podnět advokátů, kteří mu tento krok navrhli v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček
ČTK v tiskové zprávě sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Zároveň tento podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci považuje za škodlivý. Advokát Petr Toman
návrh prezidentovi zaslal ve čtvrtek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ČTK v pátek napsala, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii
aktuálně připravoval.

Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoliv

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to řekla v České televizi. Zopakovala, že ušlý zisk
stát hradit nebude. "Jsem zodpovědná za fiskální situaci tohoto státu, a představa, že bychom každému hradili ušlý zisk, který měl podnikatel třeba v době ekonomické konjunktury, prostě není
možná. To by v takovémto případě stát nezaplatil," pokračovala. Zdůraznila, že vláda chce podnikatelům a firmám pomáhat. Zmínila kurzarbeit a podporu OSVČ včetně ošetřovného. Ministerstvo
poukázalo na to, že ani v minulosti, například při povodních, nebyly vypláceny náhrady škod za zavřené obchody v postižených oblastech.

Ekonomika letos podle České spořitelny klesne o 4,2 až 9,9 pct.

V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká ekonomika zřejmě letos klesne o 6,7 procenta. Vyplývá to z nejnovějších
odhadů České spořitelny. V případě, že by opatření trvala déle, tak by podle odhadů spořitelny ekonomika letos klesla o 9,9 procenta. Optimistický scénář pak počítá s rychlým nástupem tzv.
chytré karantény a zvýšením vládních opatření na podporu ekonomiky. V takovém případě by ekonomika klesla letos o 4,2 procenta. Příští rok by ale mělo nastat ekonomické oživení a ekonomika
by se měla vrátit k růstu.

Rovněž další finanční instituce většinou odhadují vývoj ekonomiky na základě několika scénářů. Zásadní nejistotou v současnosti je totiž podle ekonomů délka trvání karanténních opatření. Na
počátku roku, před koronavirovou pandemií, se většina ekonomů shodovala, že česká ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. "Česká ekonomika v letošním roce spadne do recese.
Výrazně poklesnou investice a vývozy, mimo jiné i v důsledku poklesu německé ekonomiky, který předpokládáme v pásmu od mínus tří do mínus pěti procent. Do záporných čísel se dostane také
spotřeba domácností," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Podle nejnovějších odhadů ekonomů Raiffeisenbank by měla česká ekonomika kvůli dopadům šíření koronaviru v
letošním roce klesnout o 5,2 procenta. Pokles ekonomiky přitom očekávají u všech okolních států.

Ministerstva budou chtít dalších sedm miliard na ochranné pomůcky

Ministerstvo vnitra požádalo o uvolnění dalších čtyř miliard korun na nákup ochranných pomůcek, ministerstvo zdravotnictví bude požadovat tři miliardy korun. Na twitteru to uvedla ministryně
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financí Alena Schillerová (za ANO). Peníze půjdou z rozpočtové rezervy, kterou zvýšila tento týden přijatá novela státního rozpočtu. Dosud ministerstvo financí uvolnilo na nákup ochranných
prostředků asi pět miliard korun.

Letadlo China Eastern přivezlo do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru zároveň uvedl, že hasiči rozvážejí do krajů přes půl milionu
respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků. "V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony
roušek, tisíce ochranných obleků," uvedl ministr. Zároveň dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Další letadlo přistálo na letišti v Mošnově. Z Číny přivezlo 25 tun ochranných prostředků, mezi nimiž jsou roušky, respirátory či ochranné obleky. Podle původních plánů mělo přistát už v pátek, jeho
let se ale odsunul až na dnešek, protože před víkendem nebylo do letadla připravené dostatečné množství materiálu. Společnost nechtěla do Česka posílat poloprázdné letadlo, protože by se tak
navyšovaly náklady na přepravu zdravotnického materiálu. Zdravotnický materiál z Číny a Vietnamu už přepravilo 11 letadel.

Obrana vojákům nakoupí více útočných pušek i pistolí

Ministerstvo obrany nakoupí od České zbrojovky více útočných pušek a pistolí. K původnímu plánu na nákup asi 34.000 zbraní armáda požaduje pořídit dalších téměř 5000 kusů. Navýší se proto
rámcová zakázka, kterou ministerstvo plánuje během dubna s českou firmou uzavřít. Informaci o jejím zvýšení předloží v pondělí vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na základě
smlouvy bude moct ministerstvo pořizovat do roku 2025 zbraně podle aktuální potřeby do 2,35 miliardy korun bez DPH. "Vojáci ruční zbraně nutně potřebují. Rámcová smlouva měla být
podepsána již téměř před rokem, ke zdržení došlo vinou konkurenčního boje," poznamenal Metnar. "Vládu informuji o této zakázce znovu, protože se zvýšil maximální počet poptávaných kusů.
Tudíž došlo k navýšení ceny, hodnota jednotlivých zbraní však zůstala stejná," dodal ministr. K letošnímu 1. lednu mělo ministerstvo obrany 25.899 vojáků z povolání.

V Krkonoších se zřítil skialpinista, zasahoval vrtulník

V Obřím dole ve Velké Studniční jámě na úbočí Studniční hory v Krkonoších se zranil skialpinista. Utrpěl středně těžké zranění po pádu v extrémním terénu. Mladého muže zachraňoval
záchranářský vrtulník ve spolupráci s Horskou službou a hasiči. ČTK to sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Zásah vrtulníku označil za náročný.
Zraněný muž se v oblasti pohyboval s dalšími dvěma sportovci. "Zraněného muže záchranáři na laně vyzvedli z lavinového svahu a transportovali na nejbližší dostupné místo. Tam mu mohli
poskytnout potřebnou přednemocniční péči," uvedl Novák.

ČR se opět ponoří do tmy při Hodině Země na ochranu klimatu

Česká republika se pojedenácté zapojí do celosvětové akce Hodina Země za ochranu klimatu. Desítky obcí v 20:30 vypnou na hodinu veřejné osvětlení. Potemní i Praha, která bude postupně
vypínat nasvícení svých pamětihodností. Podporu ochraně životního prostředí mohou zhasnutím světel vyjádřit i domácnosti nebo firmy. Ekologický institut Veronica, který akci koordinuje,
očekává, že se do tmy ponoří na 150 obcí, desítky firem a tisícovky bytů. "Smyslem je poukázat na skutečnost, že bez příznivého životního prostředí by to celá staletí nešlo, a klimatické změny
proto nesmějí zůstat bez pozornosti ani dnes," uvedli zástupci pražského magistrátu.

Podle pražského radního Jana Chabra tak chce hlavní město zároveň občanům připomenout, že i přes současnou koronavirovou pandemii jde život dál a mělo by se pokračovat v důležitých
věcech, jako je například řešení klimatických změn. Loni se v Česku akce účastnilo rekordních 165 obcí, 77 firem, přes 750 jednotlivců, 11 památek.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.

Počátek příštího týdne bude ještě chladný, přes noc bude mrznout, poté se ale už bude postupně oteplovat. Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní
teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (19:53:03) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události (automat) ČT1

Otevřít originál | Otevřít detail

…85418480'někam vozit úplně mimo , nějakého speciálního zařízením se , ve špíně ,jako psychického stavu , podle asociace poskytovatelů sociálních služeb , ale30 ne všechna zařízení
dokážou nová opatření splnit , obávají který se také nedostatku personálu , kvůli nákaze musí být v izolaci a z bezpečné 45 více než pětimetrové vzdálenosti spolu komunikují , skoro denně ,
Jarmila Pecháčková a její dvaaosmdesátiletá matka , která žije v domově důchodců dnes hygienici potvrdili v Liberci , tam nákazu koronavirem infikovaná je ošetřovatelka a dva klienti , ti 19:02
00 jsou v nemocnici zařízením prošlo kompletní dezinfekcí a zdravotníci odebrali vzorky sedmnácti seniorům a čtyřem zaměstnancům , výsledky by měly být zítra , kraj teď řeší , jak bude chránit
klienty a personál v případě , že 15 se korona virus potvrdí i u dalších lidí , nebo v jiných zařízeních , jsme stáhli všude jednotky ochranných obleků , které kdekdo měl , to nám vystačí na dva na tři
dny celotělové oblaky , rukavice nebo roušky ochranné prostředky chybí v řadě domovů pro 30 seniory třeba respirátory a v p tři , které dokáží člověka ochránit při kontaktu s nakaženým nemá ,
devadesát % zařízení Ministerstvo vnitra proto rozváží do krajů , dodávky ochranných prostředků , 45 je to dávka přestříleli doušek Kulmu respirátoru , v Praze v noci sem do skladu správy služeb ,
přišly další zásoby , a to třináct tisíc , respirátoru , několik tisíc roušek a také ochranné brýle , obleky a rukavice 19:03 00 vyzvednout si je budou moci nejen zástupci sociálních služeb , ale hlavně
lékaři a záchranáři , magistrát jim sám už naopak s rozvážka mi k tomu pošle e-mailem , přes mé pokyny , ve Středočeském kraji v noci dovezených pomůcek , začali dnes jsme dostali patnáct set
obrazových roušek a třicet devět , respirátorů , 15 v těch patnáct let , roušek nám vydrží týden , deset dní , respirátory , pak maximálně na pár dní , kromě toho tady ale řeší také nová opatření ,
která pro poskytovatele sociálních služeb včera vydalo ministerstvo zdravotnictví , podle ní by měla zařízení vyhradit 30 deset % své kapacity pro případné nakažené některá zařízení jsou příliš
malá na to aby měli oddělené WC , umývárny pro zaměstnance , kteří se starají o běžné klienty zaměstnance , které se starají o klienty s podezřením , a to samé , 45 rozdělení ještě pro ty klienty ,
šéf resortu proto začal jednat s nemocnicemi , ty by měli vyhradit lůžka pro nakažené klienty ze zařízení , kde není té možné oddělit nakažené od zdravých první fázi jsou to lázně 19:04 00 Toušeň
, pak máme připravený kapacitu jistou , nemocnice na Františku a další kapacity jsou připravené , navíc nemocnici na Bulovce tyto kapacity by měly sloužit pro pražská zařízení s dalšími kraji ,
ministerstvo bude jednat , poskytovatelé sociálních služeb mají ale obavy 15 i z toho , že kvůli karanténě zaměstnanců se nebude mít kdo starat o klienty , zvláště od nakažené třeba v domově na
Chodově je v izolaci už jedenáct ošetřovat…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17

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

104. Události (automat)   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (20:05:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články iDNES.cz, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se podle hygieniků potvrdila nákaza koronavirem u 26 lidí, dvaceti klientů domova a šesti jeho zaměstnanců. K 12 případům zjištěným do
sobotního rána přibylo na základě dalších testů 14 osob s potvrzenou nákazou.

V domově v sobotu ráno bylo 22 klientů. Zařízení zůstává v karanténě. Hygienici se teď budou s ředitelkou domlouvat na jeho dalším chodu. 

Nemocní důchodci zatím zůstali na místě, řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem spravované krajem,
stará se o lidi s demencemi. Obsluhu mají na starosti dvě desítky lidí. Dům stojí samostatně u vsi. „Máme potvrzenou nákazu v domově pro seniory, nyní očekáváme informace s dalším postupem
od hygieny,“ sděliliDNES.cz v sobotu dopoledne starosta obce Ivo Chadim.

Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové dvě nakažené klientky zřejmě v sobotu převezou do nemocnice, protože se jejich stav v noci zhoršil. „Teď řešíme, jak zajistíme ten stav,“ řekla
Hlaváčková k dalšímu chodu domova v Břevnici. Záležet to podle ní bude i na výsledku u zbylých testovaných lidí. Ochranných pomůcek má podle ní domov zajištěných poměrně dost. „Nemáme
respirátory trojky, ale jednáme s krajem o jejich zajištění,“ uvedla.

Respirátory nejvyšší třídy FFP3 by podle předpokladu náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) mohlo zařízení dostat během víkendu. Kraj je podle něj s ředitelkou domova v kontaktu a
ochranné prostředky, například respirátory a obleky, jí poskytl. „Nemocnice je také připravená na případné přijetí pacientů s respiračními problémy,“ doplnil Novotný.

Nařízení v domově dodržují

„Není jasné, jak se senioři a personál nakazili, domov velice přísně dodržuje všechna doporučená hygienická nařízení. Není vyloučeno, že příčinou může být kontakt s rodinnými příslušníky nebo
návštěvami v období před úplným zákazem návštěv. Inkubační doba a aktuální průběh nemoci by tomu nasvědčovaly,“ uvedl domov pro seniory v tiskové zprávě.

Pozitivní klienti jsou izolováni v jiných pokojích, než klienti zatím čekající na výsledky testů.V domově během víkendu proběhne kompletní opakovaná dezinfekce. Vedení domova je v kontaktu se
svým zřizovatelem a pracovníky Krajské hygienické stanice, se kterými koordinuje další postup. Péče o všech 22 klientů je v tuto chvíli zajištěna. 

Na Vysočině byla zatím potvrzena nákaza COVID-19 u 76 lidí. Od pátečního večera podle webu krajské hygienické stanice přibylo šest nových případů na Havlíčkobrodsku, kde je nejvíc
nemocných v kraji. Do sobotního rána byla v tomto okrese nákaza prokázaná u 36 lidí.

Nákaza se v České republice objevila i v dalších domovech pro seniory, například v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. 

Domovy mají mít prostory pro izolaci

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými
příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

„Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne,“ vysvětlil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří
Horecký. Poukázal na to, že v malých domovech není možné umývárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné.

V domovech pro seniory už řada opatření proti nákaze platí. Patří mezi ně zákaz návštěv. Omezen je i přístup dobrovolníků a pracovníků, kteří v zařízení zrovna nemusí být. Klienti nesmějí opouštět
areály. Skupinové akce se zrušily.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (20:45:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail

POČÁTKY Nemocnice Počátky, jež ve městě na Pelhřimovsku provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN), nebude mít kapacity na to, zajistit odděleně péči o nemocné s potvrzenou
nemocí COVID-19. Zatím ovšem nikoho takového mezi personálem ani 135 pacienty nemá. 

„Nějaká příprava na karanténní průběh v současné době není možná kvůli nedostatku personálu, u nějakých skupin jsme schopni je střídat, aby se nepotkaly, ale někde toho schopni nejsme.
Děláme, co můžeme,“ řekla ředitelka LDN Marie Hrnčířová. 

Ani budova podle ní není uzpůsobená na to, aby mohlo vzniknout samostatné oddělení pro nakažené s vlastním personálem. 

Nemocnice obvykle zaměstnává okolo 118 lidí. Nyní jí vypomáhají i studentky. Někteří zaměstnanci čerpají ošetřovné, případně jsou na dlouhodobé nemocenské. V karanténě zatím nikdo není. 

Pokyny, jak v nouzovém stavu postupovat, dostává nemocnice od Asociace českomoravských nemocnic. Spolupracuje také s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. 

Ochranné pomůcky podle ředitelky dostala nemocnice od Kraje Vysočina, některé nakoupila, jiné má darem od dobrovolníků. 

„Zatím se utěšujeme tím, že ani na Pelhřimovsku, ani sousedním Jindřichohradecku nákaza ještě potvrzená nebyla,“ řekla Hrnčířová.

105. V domově seniorů na Vysočině se nakazilo celkem 26 lidí, většinou klientů   
seznam | nahoru

106. Karanténní opatření? LDN nemá kapacity   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Kraj Vysočina

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (14:02:05) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Otázky Václava Moravce 2. část (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…5480430'to je ta nejohroženější skupina a teď se to začíná , vím , ano , ale tak my jsme užtoto konzultovali , Asociace poskytovatelů sociálních služeb že předtím13:14 00 než vůbec ta
epidemie vznikla tam opatření , tato pan náměstek Prymula , a i toto vlastně doporučení byla konzultována s panem prezidentem , Horeckým s asociací poskytovatelů sociálních služeb v
pátek , takže v tomto směru není to tak , že 15 bychom naprosto ignorovali , ty klíčové stojí Odry , ale musíme jednat rychle , toto jsou nějaká doporučení , aby byla zavedena , ale tam , kde to
samozřejmě nebude možné , tak tam připravena táta náhradní už ta krásná vytvořil ochránili jsme , pane docente , 30 tu nejrizikovější skupinu dostatečně už těch uplynulých týdnech , no , my
všichni víme od začátku , že to klíčové , vy už jste to správně , zmínil , že jednak je to ten odbyl ně se naštve , vidíme nejen Itálie a Španělsko například a jednak si uvědomovali , že jaksi 45 ta
ochrana není dobrá , myslím si , že od toho všeho , co se tady teď řeší to znamená jak dokážeme posílit o těch různých domů pro seniory a sociální zařízení atd. a vůbec poskytování nějaké 13:15
00 domácí péči atd. těmi bariérovými prostředky a i systémovými opatřeními , kterou uvádí tato , toto opatření , já nejsem jeho spoluautorem , ale když , když jsem tam součástí kov ve skupině
pana ministra , nicméně musím říct , že když uděláte něco , 15 přece co má platit plošně pro celou ČR , tak musíte najít nějaký zlatý standard , který se musí dodržet , ideálně čím více tím lépe , a
potom , pokud jsou nějaký individuální odchylky , tak se to samozřejmě někteří mají tu možnost udělat ty články zločin , pokoj , někteří ne , 30 a potom se to musí řešit buď podat , kam spadá , ležel
kus krizovým štábem hejtmanství nebo s někým jiným , kdo to dokáže jaksi tomu 45 pomoci , nevyřešena nebylo , já říkám , já jsem nebyl v rámci toho procesu , ale určitě se na to můžeme podívat
, já to mohu dělat u nás Moravskoslezském kraji a kdo tedy jsem v té krizové komisi , ale , ale asi by nebylo dobré , aby ta skupina epidemiolog Juppu skupina expertů z ministerstva 13:16 00
stanula něco , co není , kdo není úplně top standard a potom se říkalo , ale to přece nestačí , tak raději něco udělat , standard a potom z něho se zvažují individuální okolnosti , tam kde to , kde to
nemůže fungovat , ale jestli se bavíme o tom nějaká nebo budeme bavit o tom , 15 jaká možná budoucnost , naše opatření tak uvolňovat plošná opatření můžeme , až když dokážeme pokrýt a
ochránit pěti riziková místa , včetně těch domu pro seniory a dříve asi než než nám to 30 podaří , tak musím jako celoplošně celý národ se trošku uskromní , na přizpůsobit a až potom , když
dokážeme vytvořit tlustší bariéru tu zač , teď virtuálně tom se Děbolína virtuálně , ale obrazně , tak až potom si můžeme dovolit postupně rozvolňovat , a u ulevovat , 45 z toho běžného života ,
dosud ženou se ptám , jestli ta drakonická opatření , třeba na středníc…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 40

KLÍČOVÁ SLOVA:  sociálních (4x), poskytovatelů (4x), služeb (4x), asociace (3x), asociací (1x)

DUPLICITNÍ S: Věda 24 (automat) ( ČT24 - Věda 24 (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (09:48:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

PRAHA Téměř měsíc po oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku je 13 obětí nemoci COVID-19. Poslední čtyři lidé jí podle webu ministerstva zdravotnictví podlehli o
víkendu a počet potvrzených případů nákazy přesáhl 2660, uzdraveno zůstává 11 lidí. Podle hygieniků může být od pondělí opět otevřené Litovel, Uničov a dalších 19 obcí, které se před
dvěma týdny dostaly kvůli šíření koronaviru do karantény.

Nemoc dál však dopadá na ekonomiku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by v ní mohly do 30. června chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Ministerstvo financí podle
šéfky Aleny Schillerové (za ANO) počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Ministryně zároveň navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských
úvěrů na půl roku a zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující.

Ministerstvo práce pak žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření
koronaviru. Požadavek má v pondělí projednat kabinet. Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné. Vedle toho
ministerstvo zahraničí pokračuje s repatriačními lety Čechů, kteří kvůli opatření proti šíření koronaviru uvízli v cizině. Jeden takový v neděli odletěl z Peru. Úřad dosud pomohl k návratu do republiky
více než 3500 lidem.

107. Otázky Václava Moravce 2. část (automat)   
seznam | nahoru

108. Litovel a okolí se otevře světu, hygiena oznámila konec izolace. Počet
mrtvých ale v Česku nadále roste  seznam | nahoru
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S nemocí COVID-19 o víkendu zemřely v ČR mimo jiné dvě klientky domovů seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu a v pražské Michli.

Obě ženy měly i jiná vážná onemocnění. Zda jsou zahrnuty do statistiky obětí koronaviru, ale není jasné. Ministerstvo zdravotnictví bližší informace o víkendových obětech nezveřejnilo.

Právě starší a nemocní lidé patří mezi nejohroženější koronavirem a v některých domovech pro seniory se nákaza objevila. Kvůli šíření koronaviru mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo,
aby domovy zpřísnily karanténní opatření. Nakažené s mírnými příznaky například nemají posílat do nemocnic, ale mají se o ně starat samy, dvakrát denně musí všem klientům měřit teplotu.

Aktuální graf mezidenních nárůstů ukazuje, že jakkoliv vládní opatření zabírají, není zdaleka vyhráno a následujících pár dní bude klíčových. Proto je třeba všechna nařízení dodržovat!!!
#spolutozvladneme pic.twitter.com/B55Tj2ib5T

— Jan Hamáček (@jhamacek) March 29, 2020

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové
(ČSSD) v této souvislosti v otevřeném dopise sdělila, že ke splnění uvedených opatření ale zařízení potřebují podmínky. Za zásadní považuje chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách,
informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

Dobrá zpráva ale přišla z Olomouckého kraje, kde se hygienici rozhodli od pondělka zrušit dvoutýdenní karanténu Litovle, Uničova a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru.

Podle nich opatření splnilo svůj účel a policejní hlídky se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se zhruba 24 000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16.
března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Základní údaje o karanténě v oblasti Litovle a Uničova na Olomoucku
Oblast 21 měst a obcí se zhruba 24.000 obyvateli na Olomoucku uzavřeli hygienici v pondělí 16. března ve 03:00 na dobu 14 dní. V oblasti evidovali 18 nakažených novým

druhem koronaviru.
Nařízení bylo vyhlášeno kromě Litovle, Uničova a Červenky také pro obce Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u

Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.
Lidé v oblasti byli v přísné karanténě, nesměli území opustit a striktně měli omezen pohyb kromě zajištění nezbytně nutných věcí, jako je nákup potravin, cesta do zaměstnání
či k lékaři. Lidé v uzavřené zóně nemohli ani na procházku. Do měst a obcí nebyl nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo

hasičů.
Oblast střežili policisté i letecky a pomocí dronů. Později začali policistům pomáhat i dobrovolní hasiči.

Výrobu a distribuci piva zastavil 18. března pivovar Litovel, provoz omezila i strojírensko-metalurgická společnost Unex v Uničově.
V Litovli stoupl 18. března počet nakažených na 25, v Uničově jich bylo 18.

Vojenští policisté vybudovali 19. března nedaleko Litovle mobilní odběrovou stanici na testování obyvatel z oblasti.
V oblasti se 28. března zvýšil počet nákaz na 109 případů. V Litovli se počet zvýšil z 52 na 72 nemocných a v Uničově o sedm na 37 pozitivních případů.

Ministryně financí v neděli navrhla několik opatření k řešení současné ekonomické situace Čechů. V televizi Prima uvedla, že navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí
nemovitosti, kterou platí kupující. Chce tím rozhoupat realitní trh. Vedle toho chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci navrhovaného půlročního moratoria
na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Uvedla, že by to
nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok odklad splátek úvěrů podpořil jako ekonomicky nutné. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout.

Ministr Havlíček v neděli vyčíslil v TV Prima případné chybějící zdroje v české ekonomice do 30. června na 600 až 700 miliard Kč. „Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme
postupně vkládat jako stát. To je ta podpora,“ uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu.

Vláda chce podle Havlíčka ale také postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu, drobných provozoven.

Podle Schillerové ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o
rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla. Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. MF letos nově očekává zatím
pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli opatřením proti šíření koronaviru požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
(ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (13:55:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Ministryně práce pak uvedla, že se nákaza prokázala už v 6 zařízeních pro seniory. Hygienici jejich klientům i zaměstnancům odebírají vzorky na testování. Koronavirus dnes potvrdila taky
pražská Thomayerova nemocnice. Má ho 25 z 28 pacientů oddělení následné péče. Nakazili je nejspíš sami zdravotníci."

Reportérka:
"Léčebna dlouhodobě nemocných v centru Prahy. Tady pobýval pětadevadesátiletý muž, který koronaviru podlehl v Česku jako první. Ve středu pak s potvrzenou nákazou zemřel taky pacient,
který s ním byl na pokoji. Hygienici dnes oznámili, že nakažených je v zařízení aktuálně celkem deset. Pět pacientů a stejný počet sester. Právě od jedné z nich se infekce na oddělení zřejmě
předminulý týden dostala. Epidemiologové teď vyšetřují, jestli se z této léčebny pak infekce nerozšířila taky do domova důchodců na Chodově, i tam zmíněný pětadevadesátiletý pacient, a to dva
dny, pobýval, později zemřel v Nemocnici Na Bulovce. Včera proto začali záchranáři s plošným testováním všech klientů."

Testující ze sanitky:
Dobrý. Nechej to tady a můžete jít do auta."

Reportérka:
Dnes se sem vrátili znovu, celkem zdravotníci odeberou vzorky 350 lidem, dalších 65 pak včera odvezli z domova seniorů v Michli. Tam žily dvě ženy, které nákaze podlehly včera. Nakažený je
jeden zaměstnanec a šest klientů. Ti jsou v nemocnici."

Jarmila Rážová /hlavní hygienička ČR/:
"Byly provedeny velké celkové dezinfekce v rámci těch zařízení odbornými firmami a je tam... jsou tam nastavena režimová opatření tak, aby došlo vlastně k co nejmenší míře pravděpodobnosti
přenosu té nákazy."

109. Šíření covidu-19 v domovech pro seniory   
seznam | nahoru
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Reportérka:
"Infekci řeší taky v odlehčovací sociální službě v Českém Krumlově. Onemocnění Covid-19 tam mají čtyři zaměstnanci a šest klientů."

Reportér:
"Nakažení klienti zůstávají v izolaci v prvním patře tohoto domu. Mohou k nim pouze pečovatelky v ochranných oblecích s brýlemi a respirátory. Podobně by to mělo fungovat ve všech zařízeních,
kde se nákaza prokáže. Ministerstvo zdravotnictví jim dnes nařídilo, aby deset procent své kapacity vyhradili pro klienty s příznaky."

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/ ministr zdravotnictví:
"My tady nechceme po těch pracovnících, aby se starali o nějaké závažné pacienty. Samozřejmě pokud je ten průběh kdykoliv zhorší toho onemocnění, tak vždy a to už tady bylo řečeno, jsou
připraveny nemocnice ty pacienty hospitalizovat, starat se o ně."

Jiří Horecký /prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb/:
"Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu."

Reportérka:
"Ministerstvo dnes rozhodlo taky o tom, že by personál měl klientům denně měřit teplotu a zrušit společné aktivity a stravování, a víc kontrolovat i svůj zdravotní stav."

Andrej Babiš /ANO/ premiér a předseda hnutí:
"Testování personálu by mělo být zavedeno, takže na tom samozřejmě rezort zdravotnictví spolupráci samozřejmě se zřizovateli musí zapracovat."

Reportérka:
"Plošná testování seniorům ministerstvo neplánuje, podle šéfa ústředního krizového štábu na to v Česku nejsou kapacity. Denisa Kotková a Johana Šulcová, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Marcela Augustová
EDITOR: Denisa Kotková a Johana Šulcová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (14:25:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Isusice.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Mimořádné opatření pro domovy seniorů a pobytová zařízení sociální péče pro seniory

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes odpoledne na tiskové konferenci představil další mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vyvoláno šířením nákazy
Covid-19 mezi populací seniorů, a to jak v domovech seniorů, tak v dalších pobytových sociálních zařízeních pro seniory.

Opatření obsahuje úplný zákaz návštěv, zákaz vstupu dobrovolníků, zbytných zdravotnických pracovníků, důraz na naprosté dodržování režimových opatření.

Dále by měl být striktně omezen pohybu klientů v rámci zařízení, zrušeny skupinové aktivity včetně například společného stravování.

Seniorům by měl personál zařízení dvakrát denně bezkontaktně změřit teplotu, v případě zvýšené teploty nad 37,5°C bude klient přemístěn do preventivní izolace do doby provedení testu na
potvrzení či vyvrácení nákazy Covidem-19.

Pravidelné sledování sebe sama bude provádět i personál takových zařízení. Opatření dále uloží sledování také ostatních příznaků, které mohou být symptomy nákazy Covid-19, jako jsou
respirační onemocnění, kašel apod. V případě podezření na nákazu Covid-19 bude klient či pracovník personálu, u něhož takové podezření vznikne, přemístěn do izolace, a to do doby výsledku
testu.

Za tím účelem musí nově všechna pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory vytvořit lůžka pro izolaci, a to v objemu 10 % celkové kapatcity zařízení. Zavedeny by měly být i tzv. "COVID
zóna" a NON COVID zóna"" v rámci zařízení tak, aby byl minimalizován možný kontakt zdravých s nemocnými (včetně personálu), proto aby nedocházelo ke zvyšování rizika přenosu nákazy.
Pokud takový zónový systém v zařízení není možné vybudovat, ministerstvo připravuje i náhradní řešení mobilních, tzv. kontejnerových, nemocnic.

Pacienti, kteří v takovém zařízení Covidem-19 onemocní a u nichž nebudou klinické příznaky vyžadovat hospitalizaci (průběh nemoci bude velmi mírný), mohou zůstat při zachování veškerých
bezpečnostních a izolačních opatření v pobytovém zařízení; ti kteří vykáží závažnější klinické příznaky, budou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních.

Mimořádné opatření, cílené na prevenci a bezpečnost seniorů, bylo konzultováno s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Ministerstvo v rámci plnění nového opatření distribuuje od
dnešního dne příslušné informace a pokyny jak Krajským hygienickým stanicím, tak personálu sociálních zařízení.

Mimo rámec tohoto opatření bylo na tiskové konferenci dále uvedeno, že v zařízeních, v nichž klienti zemřeli v souvislosti s nákazou Covid-19, byla provedena ohnisková i plošná desinfekce, byli
otestováni klienti i zaměstanci, v opodstatněných případech provedena izolace či hospitalizace v nemocnici.

-oficiální text opatření bude aktuálně na www.mzcr.cz a stránkách www.vlada.cz-

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (14:35:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články lesa, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

I přestože se zásobení pražských nemocnic po zahájení distribuce ochranných pomůcek z Číny zlepšilo, některé stále bojují s jejich nedostatkem. I nadále scházejí zejména respirátory

110. Obce  
seznam | nahoru

111. Nedostatek ochranných pomůcek. Nejlépe je na tom Bulovka, Motol a
IKEM  seznam | nahoru
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nejvyšší třídy FFP3.Nemocnice mají vesměs zásoby na několik dní provozu. Zásoby zdravotnického materiálu jsou lepší například v Nemocnici Na Bulovce, v Motole a v IKEMU.

Stabilizovaná je podle mluvčí Simony Krausové situace v Nemocnici na Bulovce, jejíž infekční klinika je největší v zemi. „V tuto chvíli máme všech ochranných pomůcek dostatek. Ze čtrnácti
různých položek máme nejmenší zásobu ochranných štítů a obleků, ale nepředpokládáme, že by nám došly, jejich dodání očekáváme v příštím týdnu,“ uvedla. 

Nařízením vlády jsou pro léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19 v Praze vyhrazeny Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice Na Homolce, kapacity nicméně musejí zajistit všechna
zařízení. 

Podle mluvčí FN v Motole má nemocnice 90 tisíc respirátorů typu FFP2 a 5 500 typu FFP3. „Spotřeba respirátorů tohoto typu je asi 500 denně při plném nasazení by to bylo asi 1 000 denně,“
popsala mluvčí Pavlína Danková.

Fakultní nemocnice v Motole se v pátek na svém Twitteru ohradila proti zoufalé prosbě o roušky na porodnické oddělení. Vedení nemocnice zvažuje podání trestního oznámení za šíření poplašné
zprávy. 

Mluvčí na dotaz iDNES.cz potvrdila, že vedení o trestním oznámení bude rozhodovat v pondělí. Nemocnice má aktuálně na skladě 216 tisíc roušek. Podle Dankové autor poplašné zprávy není
zaměstnancem nemocnice.

Na Homolce mají nyní zásob rovněž dost, podle mluvčí Martiny Dostálové se však nedá příliš odhadnout, na jak dlouho. „V tuto chvíli nemůžeme v žádném případě říci, že bychom měli dostatek
všech ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Aktuálně nejvíce potřebujeme respirátory FFP3, zesílené ochranné pláště a jednorázové empíry,“ uvedla.

Chybí materiál pro testování

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl na dnešním brífinku řekl, že stav ochranných pomůcek se oproti minulému týdnu zlepšil a nyní po celé republice chybí spíše materiál pro
testování. 

Mluvčí nemocnice Marie Heřmánková sdělila, že zásoby jsou zhruba do poloviny příštího týdne, ale záležet bude na vývoji situace. Dodávka od vlády podle ní pokryla zhruba týdenní spotřebu
nemocnice, FFP3 respirátorů dorazilo na dva dny provozu.

Pouze na několik dnů mají zásoby v Ústřední vojenské nemocnici. „Denně s naléhavostí zasíláme na ministerstvo požadavek na doplnění respirátorů FFP3 a doufáme, že po přislíbené dodávce
respirátorů FFP3 dojde ke stabilizaci,“ uvedla mluvčí Jitka Zinke. 

Na další dodávky z ministerstva spoléhají i v Krči. „Ochranných zdravotních pomůcek máme relativně zatím potřebné množství, ale vše je závislé na pravidelných dodávkách, a to zvláště u
respirátorů typu FFP3 bez ventilů,“ uvedl mluvčí Petr Sulek.

IKEM má podle mluvčí Markéty Šenkýřové zásoby na jednotky týdnů. Lepší je situace i ve Vinohradské nemocnici. „Podle mých informací ochranné pomůcky máme, krizová situace, která byla, tak
je za námi,“ řekla mluvčí Tereza Romanová.

Nemocnice Na Františku, kterou provozuje Praha 1, je na tom hůře. „S našimi aktuálními zásobami ochranných pomůcek vystačíme na zhruba tři až pět dní. Záleží však na tom, kolik pacientů s
COVID-19 budeme ošetřovat. Zatím v péči žádného nemáme, ale pokud bychom nějakého přijali, pak se budou naše zásoby velmi rychle snižovat,“ vysvětlila mluvčí Lucie Krausová. Nemocnice
podle ní od státu zatím nedostala žádné respirátory třídy FFP3 a stále se neobejde bez dodávek, které si zajišťuje sama.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Na konci minulého týdne dosedlo na pražské letiště první letadlo s dodávkou
zdravotnického materiálu, které dopravilo 1,1 milionu respirátorů. Po tomto letu dosedla na letiště Václava Havla ještě další dvě letadla z Číny se zásobou zdravotnického materiálu. Roušky a další
ochranné pomůcky by v nadcházejících týdnech měla přivážet tři letadla týdně.  

Nedostatek respirátorů je také v domovech pro seniory či léčebnách s dlouhodobě nemocnými. Až 90 těchto zařízení nemá žádné respirátory třídy FFP2 a nižší. Vyplývá to z dat Asociace
poskytovatelů sociálních služeb sesbíraných v 374 sociálních zařízeních.Respirátory FFP3 nemá téměř nikdo, pouhá dvě procenta zařízení mají okolo 25 kusů. 

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)
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27.03.2020 (12:41:49) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb, všichni, kteří pracujete v sociálních službách, obracím se na Vás v tomto nelehkém období. V čase, kdy na nás doléhá úzkost, napětí a obavy, jak
dlouho ještě vydržíme, co se všechno stane, jaká nás čeká budoucnost. Procházíme krizí, na kterou se nikdo z nás nepřipravil, se kterou nikdo z nás nepočítal, a se kterou se učíme „za pochodu“
vyrovnat. Řešili jsme v minulosti řadu svízelných situací, nedostatek financí, nedostatek personálu, nedostatek informací, ale nikdy jsme nebyli vystaveni takovému tlaku, takovéto situaci.Chtěl bych
vyzvat a podpořit Vás všechny, kteří pracujete v sociálních službách, abyste byli silní. Ředitelé, ředitelky, vrchní, staniční sestry, vedoucí a veškerý další management. Děkuji Vám za Vaše
odhodlání a odevzdání, za to, že nepočítáte hodiny v práci a snažíte se najít nejlepší řešení a balanc pro zaměstnance i uživatele. Děkuji i za riziko, které nesete. Pracovníci v sociálních službách,
pečovatelky, pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry a další zdravotničtí a odborní pracovníci. Jste v každodenním kontaktu s těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími − našimi klienty. Těmi,
kteří jsou odříznuti od svých blízkých, těmi, kteří prožívají strach a obavy. Snažte se jim být druhou rodinou, a to zejména nyní, když to nejvíce potřebují. Prosím buďte silní a vydržte. Snažte se
zapomenout a alespoň na chvíli nemyslet na to, jak je Vaše práce a poslání nedoceněno společností či politiky, kteří často poukazují na segment zdravotnictví a zcela opomíjejí oblast sociálních
služeb. Děkuji Vám všem za to, že tvoříte klíčový pilíř péče a důstojného života našich nejslabších a nejkřehčích. Všichni ostatní pracovníci, kteří zajišťujete nezbytné provozy, jako je stravování,
praní prádla, úklid, provoz, recepce, účetnictví a řadu a řadu dalších činností. Děkuji za Vaši týmovou spolupráci, děkuji, že snášíte současný nápor, vysoké vytížení i riziko. Prosím vydržte a
pomozte nám všem překonat toto těžké období. Vězte prosím, že se i z pozice Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR snažíme Vám co nejvíce pomoci, co nejvíce Vám ulehčit Vaši
současnou situaci. Přitom si však uvědomujeme, jak je to málo, a že ten největší nápor leží na Vašich bedrech. Jsme s Vámi a maximálně se snažíme a budeme snažit být Vám co největší oporou
ve Vašem těžkém údělu. Děkuji Vám všem za Vaše odhodlání, sílu, práci a neuvěřitelné nasazení!Moc rád bych zakončil toto mé sdělení a zprávu Vám konstatováním, že bude líp, ale to bych lhal.
To nejhorší nás bohužel pravděpodobně ještě čeká. Prosím Vás všechny, abyste vydrželi, abyste čerpali sílu z vědomí a pocitu sounáležitosti nás všech, abyste byli trpěliví, ochotní a velkorysí. Já
osobně věřím a jsem přesvědčen, že právě tyto zkoušky nás tříbí a dělají z nás všech lepší lidi. Prosím vydržme. V úctě k Vám všemIng. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), poskytovatelů (3x), sociálních (3x), služeb (3x), jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

112. Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb,…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.03.2020 (14:50:59) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Poslední zprávy naznačují, že klienti sociálních služeb budou v nastalé situaci ještě velmi zranitelní. Ochranné pomůcky zoufale chybí třeba v zařízeních pro seniory.Společně s Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR jsme založili veřejjnou sbírku COVID 19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele. Pojďme společně ochránit ty nejslabší a zabránit šíření nákazy nebo
druhotných infekčních chorob nezi ohroženými skupinami našich spoluobčanů. Koruna ke koruně, spolu proti koroně. Číslo transparentního účtu je: 2701786666/2010. Nebo klikněte a darujte
ihned!https://www.darujme.cz/projekt/1202830

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (10:00:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES Václav Janouš, reportér MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Ředitelka domova pro seniory se nejvíc děsí nedostatku personálu . Brigádníci nestíhají. 

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková říká, že dříve nebo později se virus dostane do mnoha domovů se seniory. Už na to připravuje svůj personál v
Domově U Biřičky v Hradci Králové, který má 340 lůžek a 282 zaměstnanců. 

„Nastane doba, kdy bude potřeba, aby kdokoli pomohl, a klienty budeme jen přebalovat a krmit,“ vysvětluje v rozhovoru pro MF DNES Lusková. 

Mnoho domovů pro seniory se už nyní potýká s nedostatkem  personálu. Vaši kolegové hlídají  děti, jsou nemocní, v karanténě  nebo pozitivní. Kým budete tyto  zaměstnance
nahrazovat, aby domovy dál fungovaly? 

Ono moc možností, kdo by mohl náš personál nahradit, není. Je to odborný personál, školený na péči o lidi, a v podstatě jejich náhrada se děje jedině tím, že nabíráme studenty nebo brigádníky.
Hlásí se třeba dívky, které běžně dělají soukromě pedikúru, manikúru a jsou ochotny pomoci. Problém je, že i když těm lidem uděláme zácvik, tak nemají grif a zkušenost v péči o seniory. Abyste
nahradili jednoho kmenového zaměstnance, potřebujete dva brigádníky. Představte si, že přebalujete dospělého člověka. Když nemáte grif a zkušenosti, jak jej polohovat, tak se s tím strašně
mordujete. Proto musíme brát v potaz, že je téměř válečný stav. Potřebujeme kohokoliv, kdo bude ochoten pomoci. Tedy nejde říkat, koho potřebujeme. Kohokoliv. 

To zní jako krizový scénář. 

Je třeba si uvědomit, že už brzo pojedeme v režimu, kdy bude nutné jen to, aby ti lidé byli přebalení a dostali najíst. Bude potřeba kdokoliv, kdo toho člověka umyje, přebalí a dá mu najíst. Pak je
otázka, jak to stát zabezpečí. Na první dobrou se nabízí, aby přispěchala na pomoc armáda. Ale máme v tuto chvíli dost vojáků, kteří by takto mohli pomáhat? 

Kolik lidí v sociálních službách chybí? 

Jsou lidé, kteří jsou na pracovní neschopnosti. Část zaměstnanců je v karanténě a samozřejmě někteří v současné situaci marodí účelově. V tuto chvíli máme patnáct procent kmenových
zaměstnanců mimo. Polovinu z toho jsme okamžitě nahradili brigádníky. Větší problém ale je, že na seznamu lidí, kteří nastoupí v době největší krize (dnes třeba hlídají děti – pozn. red.), máme v
tuto chvíli jen třetinu zaměstnanců. To je málo, potřebujeme mít alespoň polovinu, abychom zajistili chod domova. 

Kde je tedy vzít?  

Nikdy jsme se s takovou situací nesetkali a podle mého názoru bude potřeba, aby hejtmani či stát nařídili pracovní povinnost (upravuje ji zvláštní zákon – pozn. red.). My vyjednáváme průběžně se
zaměstnanci, kteří jsou doma, zda by v krizi byli ochotni naskočit, ale zřejmě to nebude stačit. 

Kdy přijdou největší potíže, kte ré nastiňujete?  

Od začátku března jako asociace připravujeme krizové scénáře vývoje koronaviru. Zpracovali jsme k tomu metodiku. Předpokládám, že většina se na tu situaci připravuje, vznikly seznamy lidí do
krizových služeb a podobně. Já dávám ale deset dnů do situace, kdy tu nastane průnik nákazy ve velkém množství zařízení sociálních služeb. Byl by zázrak, kdyby se to nestalo. My v Hradci už v
tuto chvíli přecházíme do nejtvrdšího scénáře. Přesvědčujeme lidi, aby nám přišli pomoci. Každý, kdo tu bude, dostane ochranné prostředky. 

Máte dost respirátorů a roušek?  

Sociální služby nejsou zabezpečeny těmi nejvyššími ochrannými pomůckami, tedy třeba respirátory nejvyšší třídy ochrany. Snažíme se přesvědčit kraje, aby pro nás deponovaly tyto respirátory
nejvyšší ochrany. V okamžiku, kdy se nákaza dostane do nějakého zařízení, by tam někdo měl tyto pomůcky dovézt a vybavit lidi. 

Jak zvládají senioři současnou situaci po psychické stránce?  

Lidé se nehroutí. Ti lidé tady žijí vlastně ve svém světě. Od reality venku jsou odtržení. Oni vědí, co se děje, jaká je situace, že senioři jsou ti nejzranitelnější. Reálně se jich to nyní týká jen tak, že
nesmí za vrata a nesmí k nim příbuzní. Oni vědí, že je třeba je ochránit, a berou to tak. Snášejí to tedy relativně dobře. Ve většině zařízení ještě nedošlo k omezení péče. Může ale nastat doba, kdy
je prostě jen nakrmíme a přebalíme. To je třeba si přiznat. 

Domovy bez roušek 

Domovy důchodců i léčebny jsou bez respirátorů. MF DNES má dotazníky 374 sociálních zařízení. Devadesát procent z nich nemá respirátory FFP2 a nižší, ani roušky. 

Polovině pak vystačí dezinfekce na pouhých sedm dní.

113. Poslední zprávy naznačují, že klienti sociálních…   
seznam | nahoru

114. Virus je tu do deseti dnů, pomozte nám   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Hlavní město Praha
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Martin Veselý, MAFRA

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

DUPLICITNÍ S: Virus je tu do deseti dnů, pomozte nám, apeluje ředitelka domova pro seniory ( Idnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (15:31:31) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Novinky.cz - Zahraniční Novinky, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

„Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu.
No dovolte! Děláte z nás nekompetentní blbečky, kteří potřebují poradit tak bazální věc,” obořila se na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a ministryni práce a sociálních věcí Janu
Maláčovou (ČSSD) Daniela Lusková, která vede Domov U Biřičky v Hradci Králové a zároveň je viceprezidentkou asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Na margo nařízení, které poskytovatelům sociálních služeb nařizuje zavést protiepidemická opatření, Lusková připomíná, že ta zavedla tyto instituce již dávno. Připomíná naopak, že namísto
pravidelného měření teploty by bylo záhodno umožnit například testování klientů, kteří se vracejí ze zdravotnického zařízení.

Za největší problém však Lusková považuje chybějící ochranné prostředky a konstatuje, že zavlečení nákazy Covid-19 bez nich nelze zamezit.

„Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v karanténách,” připomněla a pozastavila se i nad spory, které Maláčová s
Vojtěchem mají stran zajištění ochranných pomůcek.

NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY !!! Otevřený dopis ministru zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí Vážená paní...

„Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! Já za sebe .... ze svého zařízení odejdu poslední....ale, ten kdo
bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte,” uzavřela svůj otevřený dopis Lusková.

Tristní situaci s ochrannými pomůckami v domovech pro seniory dokladuje i fakt, že několik domovů pro seniory u Českých Budějovic a z Táborska do sobotního odpoledne nedostalo žádné
respirátory, byť ministerstvo zdravotnictví v pátek oznámilo, že v noci na sobotu pošle domovům pro seniory v ČR 200 000 respirátorů.

Žádné respirátory nepřišly ani v sobotu, ani v pátek do domovů pro seniory v Dobré Vodě u Českých Budějovic, v Chýnově na Táborsku a Chvalkově na Českobudějovicku, řekla v sobotu ředitelka
Jana Zadražilová, která má tato tři krajem zřizovaná zařízení na starosti.

„Nedorazilo nám nic od rána, ani včera nic. Museli jsme se starat sami: když jsme viděli, že se to (nákaza) řítí, trochu jsme se předzásobili, povedlo se nám i za slušné ceny udělat obchod a
koupit roušky, dezinfekce. Ale respirátory, to je mizivé, těch jsme dostali pár z kraje. Máme je taky ale objednané,” řekla Zadražilová.

V Dobré Vodě je 250 lůžek, v Chýnově a Budislavi, které jsou organizačně spojené, 135, ve Chvalkově 49 lůžek.

Vládou slíbené respirátory zatím nemá ani táborské G-centrum se 143 klienty. Vedení centra ani nikdo neinformoval, že by měly respirátory dorazit.

„Z kraje jsem dostala pouze 60 respirátorů typu FFP2, což jsou spíš roušky,” řekla v sobotu ředitelka G-centra Jaroslava Kotalíková.

Hasiči si dnes odvezli 200 000 respirátorů pro sociální služby. Teď už je to na @vnitro. My máme na základě rozhodnutí vlády primárně na starosti zásobování státních nemocnic, hygienických
stanic a laboratoří. Pokud ale budeme mít zásoby, určitě znovu rádi pomůžeme. pic.twitter.com/AqGDqBwRTp

Ministerstvo zdravotnictví oponuje, že poskytlo respirátory ministerstvu vnitra, na kterém je jejich další distribuce. Uvolněno bylo celkem 200 tisíc respirátorů. Distribuce do krajů, potažmo do
sociálních zařízení je již v jeho gesci.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Budete mít seniory na svědomí, vzkázala Vojtěchovi a Maláčové ředitelka jednoho z domovů ( Ppmagazin.com - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

115. Budete mít seniory na svědomí, vzkázala Vojtěchovi a Maláčové ředitelka
jednoho z domovů  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (05:01:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články Melanie Krýslová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha Žádné společné jídlo ani sledování televize. V domovech pro seniory začíná platit přísnější režim, neboť se tam začala objevovat nákaza.

Resort zdravotnictví přitvrdil režim v domovech pro seniory a pobytových sociálních zařízeních. V několika z nich se objevily případy nákazy koronavirem, přitom zrovna tam je to nejrizikovější.
Klienti těchto zařízení často trpí jinými chronickými neduhy a onemocnět Covid-19 pro ně může být fatální.

„Všichni poskytovatelé takové péče musejí zavést režimová opatření. Důsledně omezit kontakt, důsledně oddělit covidové klienty od necovidových,“ sdělil v pátek ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). Jeho náměstek a hlavní epidemiolog Roman Prymula dodal, že nákazu musel přinést personál, obyvatelé domova mají už od 10. března zákaz vycházet ven a přijímat návštěvy.

Striktní zákaz návštěv platí i nadále, nadto budou muset senioři přestat trávit čas jeden s druhým, pokud spolu nebydlí na pokoji. Zapovězené jsou i skupinové aktivity i společné obědy. Zařízení
musejí vyčlenit deset procent lůžkové kapacity pro klienty, které postihne virus, a to včetně toalet a koupelen. Protože nebudou-li mít příznaky nemoci a budou „jen“ pozitivní, zůstávají tam, kde
jsou doma. Začnou-li mít příznaky, ujme se jich nemocnice. Personál, nádobí i třeba ručníky v oddělení covidovém a necovidovém spolu nesmí přijít do kontaktu.

Nepřetížit nemocnice

Některé nemocnice v posledních dnech čelí náporu klientů pobytových sociálních zařízení, kteří nemají příznaky choroby. Ta se tak snaží ulevit svým kapacitám i rizikům přenosu. Dle Vojtěcha i
Prymuly to však není možné – už proto, že v nemocnici se mohou senioři nakazit Covid-19 mnohem pravděpodobněji než u sebe na pokoji v domově pro seniory.

„Je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních, pokud nemají příznaky. Naším zájmem je, aby nebyli hospitalizováni v zařízeních akutní lůžkové péče, tam mají být soustředěni lidé
se závažným průběhem, kteří potřebují péči lékařů,“ řekl Vojtěch. Jinak by nemocnice měly brzy plno a hrozil by kolaps systému.

K novým, přísnějším regulím patří i pravidelná kontrola zdraví klientů i personálu domovů pro seniory. Ošetřovatelé každé ráno a večer změří teplotu sebe i svých svěřenců. Už hodnota nad 37
stupňů Celsia je důvodem k izolaci, v případě personálu je to signál, že odchází do domácí karantény. Prymula doplnil, že je nezbytně nutné, aby se spolu nesetkávaly ani směny, které slouží na
covidové a necovidové jednotce. A aby se ošetřovatelé ve svém volném čase vyvarovali všech rizikových aktivit, neboť riziko zavlečení nemoci mezi seniory je příliš velké. K dispozici mají mít celý
arzenál ochranných pomůcek.

Problém se líhl v posledních dnech. Ochořely zdravotní sestry v pražské Thomayerově nemocnici, ošetřovatelky v domovech seniorů i samotní senioři. Epidemie se přiblížila přesně tam, kam by se
měla dostávat co nejméně. Třeba v Českém Krumlově onemocnělo virem sedm klientů sociální služby a tři zaměstnanci. „Je to šokující, všichni se bojí, lidé telefonují, co bude dál. Nikdo nemůže
říct, že se nenakazil či nenakazí,“ popsala MF DNES jedna z ošetřovatelek.

„Ve dvou pražských domovech pro seniory (na Chodově a v Michli, kde dvě klientky tohoto zařízení zemřely – pozn. red) , kde se objevila nákaza koronavirem, nejsou nyní žádní obyvatelé s
nemocí. Klienti s příznaky a pozitivními výsledky testů jsou v nemocnici,“ sdělila v pátek hlavní hygienička Jarmila Rážová. Nemoc zasáhla ve větším měřítku také v Thomayerově nemocnici – na
jednom ze čtyř oddělení následné péče mají potvrzenu nákazu u 24 hospitalizovaných seniorů, nemocné jsou i dvě sestřičky. To dává váhu Prymulovu varování, že vozit tam na vyšetření
bezpříznakové důchodce může představovat hazard.

Některá sociální zařízení už hlásila, že kvůli svým stavebním předpokladům se nedokážou rozdělit na dvě izolované zóny. „Někde je splnění reálné, někde ne. V malých zařízeních ale nelze některé
prostory vyčlenit jen pro případné pacienty, v budovách s atrii se zas nedají úplně oddělit,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Pro ty, kdo to nezvládnou, vyčlení lůžka nemocnice. V tuto chvíli se však dle ministra Vojtěcha nejeví jako vhodné postavit pro tyto účely kontejnerovou nemocnici na zelené louce. Neměl by se v ní
kdo starat o pacienty, vozit jim jídlo. O čem se naopak uvažuje, je zbudování přídavných zařízení v areálech špitálů, protože tam by mohli vypomoci jejich pracovníci a kantýna.

Tíží je smutek

Vedle izolace a důrazu na hygienu je v sociálních zařízeních důležitá i péče o duševní pohodu klientů. Pro seniory je to těžká situace. Mají strach, že nemoc chytí, a zároveň je trápí samota, ztráta
denní rutiny. „Snažíme se jim pobyt zpestřit, ale ten smutek je na nich znatelný a neprospívá jim,“ řekla serveru Lidovky.cz ošetřovatelka z jednoho z pražských domovů pro seniory.

„Nakoupili jsme tablety, mnoho seniorů má chytré telefony. Mohou ‚vidět‘ své rodiny a blízké pomocí aplikací, nahraných vzkazů, mají o to veliký zájem,“ popsala Michaela Kopřivová, mluvčí
Specializovaných domů seniorů SeneCura, jedno z řešení situace.

Seniorům chybí hlavně kontakt s dětmi, na který byli zvyklí. Částečně napravit to zkouší iniciativa webu www.detiseniorum.cz. Nahrávají se tam vzkazy či obrázky, jež pak personál klientům ukáže.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (11:55:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

PRAHA Letadlo China Eastern přivezlo do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Stroj z Číny přistál v ČR v sobotu ráno, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na twitteru
zároveň uvedl, že hasiči rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků.

„V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků,“ uvedl ministr. Zároveň
dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Poskytovatelé sociálních služeb si v posledních dnech stěžovali na nedostatek respirátorů i roušek. Středeční průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními v ČR
zjistil, že 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší
ochranou či roušky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek večer uvedl, že ministerstvo zdravotnictví pošle domovům pro seniory 200 000 respirátorů, čímž vypomůže ministerstvu vnitra před další

116. Konec společného sledování televize. Senioři v domovech důchodců
pociťují změnu zaběhnutého režimu  seznam | nahoru

117. Letadla z Číny přivezla do Česka další zdravotnický materiál včetně čtyř
milionů rukavic  seznam | nahoru
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várkou dodávky.

Další letadlo se zdravotnickými a ochrannými prostředky by v sobotu odpoledne mělo přistát v na ostravském letišti v Mošnově na Novojičínsku. Stroj měl původně přiletět již v pátek. Zdržel se ale
v Číně, kde podle organizátorů nebylo na místě připraveno dostatečné množství zdravotnických pomůcek. Dodávku organizuje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví logistická společnost
EGT Express. Jeden letoun už do Mošnova ochranné pomůcky z Číny přepravil, přistál ve středu. Další má přiletět v neděli, lety jsou naplánovány i na příští týden.

Stát zároveň využívá pro zajištění dodávky ochranných pomůcek služby čínské společnosti China Eastern. Materiál do ČR přepravila tento týden i skupina Smartwings a velkokapacitní Ruslan,
který pronajalo díky aliančnímu programu ministerstvo obrany. Jeho další let je naplánován na neděli a počátek týdne. Látkové roušky daroval ČR také Vietnam.

Další letadlo přistálo v Mošnově

Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku v sobotu okolo 14:20 přistálo druhé letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny. Do země přivezlo 25 tun ochranných prostředků,
mezi nimiž jsou roušky, respirátory či ochranné obleky. Informoval o tom Petr Mikel z logistické společnosti EGT Express, která dodávky ochranných pomůcek organizuje ve spolupráci s
ministerstvem zdravotnictví.

Z letiště přivezený materiál dále míří do Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. „Letadlo je plné,“ uvedl Mikel.

Podle původních plánů mělo přistát už v pátek, jeho let se ale odsunul až na dnešek, protože před víkendem nebylo do letadla připravené dostatečné množství materiálu. Společnost nechtěla do
Česka posílat poloprázdné letadlo, protože by se tak navyšovaly náklady na přepravu zdravotnického materiálu.

Letadla se zdravotnickým materiálem do Mošnova létají na pravidelné nákladní lince z čínského města Urumči, kterou EGT Express provozuje od loňského léta. Běžně funguje jako komerční linka
přepravující zboží. Společnost ji nyní v době koronavirové nákazy nabídla k přepravě zdravotnického materiálu. Letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletí do Mošnova také v neděli, další
pak budou následovat příští týden. „Letadlo už se v Číně nakládá. Přiletět by mělo ráno v 08:00, ale čas se může změnit,“ upřenil Mikel.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Letadla z Číny přivezla do Česka další zdravotnický materiál včetně čtyř milionů rukavic ( Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Letadlo z Číny přivezlo do
Česka čtyři miliony rukavic, hasiči pokračují v rozvážení (Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Letadla z Číny přivezla do Česka další zdravotnický materiál včetně čtyř
milionů rukavic (24zpravy.com - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Čínské letadlo do Česka miliony rukavic ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Letadlo China Eastern přivezlo do ČR čtyři miliony rukavic (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (21:02:05) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Hyde Park Civilizace (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…ta-time='1585425005'požadovat testování alespoň u těch , co mají příznakyjsme dnes hovořili také s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb on na to reagoval na některá ta
opatření , která teď platí pro domovy15 pro seniory , říkal , že třeba zejména ty menší domu , ve kterém mají třeba dvacet až třicet lůžek , takže je pro ně v podstatě neproveditelné , třeba to
opatření , aby měli a toalety , vyčleněné samostatně , umývárny , jak to mají řešit tato zařízení tak to byl vlastně 30 jeden z těch důvodů nesouladu mezi mnou a panem ministrem zdravotnictví
včera , protože to ta opatření byla vydána bez konzultace s ministerstvem práce sociálních věcí , my jsme se potom dozvěděli nicméně to řešení už je 45 právě z tiskové konference , v tuto chvíli v
podstatě včera přitom nalezeno , protože telefonátů mě pana ministra vnitra pana premiéra a pana ministra zdravotnictví , jsme na pana ministra s plísní , naléhali 20:51 00 na to aby ti senioři ,
kteří mají příznaky , i když mají lehký průběh , tak , aby pro ni bylo , aby se vyčleněna speciální zařízení nemocničního charakteru , a to v tu chvíli pan ministr zdravotnictví oznámil , já jsem se , je to
strašně dobře , dovolte , paní ministryně , teď 15 několik otázek k nouzovému stavu , premiér Andrej Babiš řekl v navrhovat jeho prodloužení o rozhovoru pro ČT , že bude další chce třicet dnů
panuje na tom koaliční shoda , jak vy osobně se k tomu stavíte , podporuje toto , tak já 30 si myslím , že v tuto chvíli tu nevypadá na to že by v polovičce dubna , myslím , že to datum dvanáctého
dubna že by nouzový stav mohl být ukončen ten daný vládou 45 bez souhlasu parlamentu , uvidíme , jak se bude situace vyvíjet v příštích dnech a podle toho bychom měli rozhodnu , nebo zima ,
podporovalo parlament by měl rozhodnout o sobě to z hlediska toho , k čemu vlastně váš konkrétní resort potřebuje nouzový stav , nějaká opatření , která byste nemohli přijímat , pokud by 20:52
00 nouzový stav , neplatil , tak jako ministr práce a sociálních platil věcí , potřebujete z nějakého důvodu , aby nouzový stav , jemuž vlastně romštinu zdůvodnit , že vlastně jsem si , že ten měl
odvíjet od zdravotní nouzový stav by se situace z pohledu ochrany veřejného zdraví , tím perem od 15 bezpečnostní situace a na to máme ještě pár dní čas , a na to abychom to posoudili a mrskl
osmadvacátého března to znamená jestli zbraň , po čem se čtrnáct dní na to rozhodnutí , je to rozhodnutí parlamentu , je to velmi důležité , respektuje PS , a co 30 se týká těch rozhodnutí , která
může přimět ministerstvo práce sociálních věcí , tak u nás letos čtyřech mld hvězd , tak je u nás je to opravdu téměř všechno na na změnu zákona to znamená my , téměř se 45 všemi změnami ,
musíme stejně jít do sněmovny i do Senátu Parlamentu ČR , proč se vlastně ty restrikce schvalují na základě zákona o ochraně veřejného zdraví , a ne podle 20:53 00 krizového třeba opozice , to
vysvětluje , kdy v rozhovorech tím , že se tím chce…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 20

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

DUPLICITNÍ S: Zprávy(automat) (ČT24 - Zprávy(automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (22:40:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb TV Nova - Televizní noviny Televizní noviny

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Domovy pro seniory se stávají časovanou bombou. Nákaza koronavirem se mezi nejohroženější věkovou kategorií dokáže rychle šířit. Zasáhla už nejméně sedm domovů a jedno oddělení
následné péče. Nakažených jsou už desítky klientů a také několik pracovníků domovů. Podle Ministerstva zdravotnictví to je přitom teprve začátek, proto už pro vážně nemocné seniory chystá
nová lůžka v nemocnicích."

Redaktor:
"Z počátku na to nikdo nechtěl ani pomyslet - co se stane, až nákaza pronikne do domovů pro seniory. Jejich klienti jsou totiž víc než ostatní populace oslabení a sužovaní dalšími nemocemi. A
právě obětí zákeřného viru byl 22. března muž z domova na pražském Chodově."

118. Hyde Park Civilizace (automat)   
seznam | nahoru

119. Covid-19 v Česku: Domovy pro seniory časovanou bombou?   
seznam | nahoru
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Veronika Petruchová (moderátorka, natočeno 23. 3. 2020):
"Jeden člověk včera večer zemřel. Jde o pětadevadesátiletého muže, který byl dlouhodobě chronicky nemocný."

Redaktor:
"Nyní jsou v tomto domově nakažení další dva senioři a denně tam jezdí sanitky a hygienici kvůli dezinfikování a dalším testům. Nakažené klienty i pracovníky hlásí také například domovy
důchodců v Českém Dubu, Českém Krumlově nebo oddělení následné péče pražské Thomayerovy nemocnice."
"Tady v libereckém domě pro seniory se novým typem koronaviru nakazil pětaosmdesátiletý klient a ošetřovatelka."
"Dosud už je to osm ústavů. Podle posledních výsledků testů zemřeli čtyři klienti, nakažených je nejméně čtyřicet šest a dalších čtrnáct zaměstnanců."

Roman Prymula (epidemiolog):
"Klient tohoto zařízení tam je izolován. Jediná riziková cesta je kontakt s personálem."

Redaktor:
"Posledním velkým ohniskem nákazy je břevnický dům pro seniory u Havlíčkova Brodu. Nakažení jsou dva pracovníci a deset klientů."

Hana Hlaváčková (ředitelka, Domov pro seniory Havlíčkův Brod):
"Celkem lehké průběhy, ale s výjimku dvou pani, které budou pravděpodobně hospitalizovány. Na ostatní výsledky čekáme."

Redaktor:
"Domovy mají podle nařízení ministerstva vyčlenit deset procent lůžek pro nakažené s mírnými příznaky. Není ale jasné, jestli to bude stačit. Pro ty, kteří budou mít těžký průběh, chystá stát vytvořit
tři sta dvacet devět lůžek v pražských nemocnicích na Bulovce a na Františku a také v lázních Toušeň a ve specializované vojenské nemocnici v Těchoníně na Orlickoústecku. Filip Pultar a
redakce, televize Nova.

Moderátor:
"A kvůli raketovému šíření nemoci Covid-19 mezi seniory Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. O nakažené by se měly starat samy a vyčlenit
jim speciální část objektu."

Moderátorka:
"Zejména v menších zařízeních tím ale vzniká obrovský problém. Volné kapacity tam nemají a nemají ani dost ochranných pomůcek."

Redaktorka:
"Oddělená lůžka, samostatné toalety, rozčlenění zaměstnanců, aby se vůbec nepotkali - doporučená opatření se stala povinností. Pro zařízení sociálních služeb z toho vyvstala řada problémů a
některá opatření jsou prý dokonce nemožná."

Redaktor:
"Izolace lůžek a vlastní toalety."

Jiří Horecký (Asociace poskytovatelů sociálních služeb):
"U malých zařízení, a které mají patnáct, dvacet, třicet lůžek, to není možné."

Redaktorka:
"Pro větší zařízení zase izolace některých pokojů znamená velké organizační manévry na úkor klientů."

Mluvčí domova pro seniory:
"Ty klienti budou muset být na těch pokojích asi i po třech."

Daniela Lusková (Domov pro seniory U Biřičky, Hradec Králové):
"K tomu klientovi, který doposavad žil sám, tak někoho nastěhujeme."

Redaktor:
"Nedostatek personálu."

Daniela Lusková (Domov pro seniory U Biřičky, Hradec Králové):
"V tuto chvíli je v...v oblasti přímé péče o...o patnáct procent zaměstnanců méně než bylo na začátku, před....před epidemií. Se domnívat, že můžeme úplně oddělit personál, který se bude starat
pouze o ty nemocné, to je prostě nemožné."

Redaktor:
"Ochranné pomůcky."

Daniela Lusková (Domov pro seniory U Biřičky, Hradec Králové):
"Na Domov U Biřičky mám osmdesát respirátorů druhé třídy a to považuji za zcela nedostatečný počet. A očekávám, že když máme od vlády uloženo se takto postarat, že se také vláda postará o
to, abychom ty adekvátní pomůcky pro naše zaměstnance měli, protože já nemohu vyslat zaměstnance pečovat do infekční zóny, když ho nezajistím adekvátními pomůckami."

Redaktorka:
"Ředitelé domovů proto zvolili taktiku udělej si sám."

Renata Prokešová (Centrum pro seniory Clementas):
"V pátek jsem například sehnala černé rukavice od dodavatele potravin. Vzala jsem je, jsou černé, jsou vinylové, jsou to rukavice."

Mluvčí domova pro seniory:
"Co se týče ochranných brýlích, tak ty sem pořídila já na vlastní náklady, co se týče štítů, tak také."

Redaktorka:
"Neproškolený personál."

Redaktorka:
"Pracovat s infekčním pacientem je náročné. Zatímco v nemocnicích jsou na to školení, pro pracovníky sociálních zařízení jde většinou o novou zkušenost."

Robert Huneš (Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče):
"Kdo je to naučí, kdy je to naučí, jak navlékat pomůcky. To je prostě velká španělská vesnice."

Redaktorka:
"Někteří proto navrhují přesunout všechny nakažené pacienty do nemocnic. To ale odmítá ministr zdravotnictví. Hlavní hygienička chce personál případně školit po Skypu. Simona Šimková,
televize Nova."

Moderátor:
"A s námi je teď ve vysílání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dobrý večer."

Jana Maláčová (ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí):
"Hezký večer."

Moderátor:
"Paní ministryně, tak jste to slyšela. Domovy pro seniory si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek a řešení musí podle nich přijít rychle. Plánujete pro ně nějakou hromadnou dodávku
zdravotnického materiálu?"

Jana Maláčová (ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí):
"Ano, právě proto z tohoto důvodu sem včera do celé té situaci zasáhla, i když původní domluva byla, že to bude řešit Ministerstvo zdravotnictví s hejtmany. A v tuto chvíli mám informaci od pana
ministra vnitra, že hasiči dováží na kraje, na kraje a pak to...pak to rozvedu, půl milionu respirátorů číslo dvě. V tuto chví...dneska přistálo v Čechách letadlo s tři miliony rukavic, dále se rozváží na
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kraje sedmdesát tisíc ochranných obleků a tak dále a tak dále. To znamená, dnes by měly mít kraje všechny tyto věci v dostatečném množství rozděleny a ty to pak budou distribuovat zhruba do
toho tisíce zařízení, kde sou ubytováni senioři."

Moderátor:
"Paní ministryně, nabízí se tedy otázka - bude to stačit?"

Jana Maláčová (ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí):
"Tak v tuto chvíli jdeme tou metodou krok za krokem. Tato čísla o tomto počtu vlastně ochranných pomůcek si myslím, že bychom měli mít na nějakou dobu vystaráno. To neznamená, že usneme
na vavřínech, ale musíme nadále zajišťovat ochranné pomůcky a jejich další výrobu. Ať už ze zahraničí nebo, že zajistíme, aby to dokázaly vyrábět české firmy. Tak, abysme byli vlastně
připraveni na všechny možné situace. My totiž nevíme, jak dlouho tento mimořádný stav, stav nouze, bude trvat a jak dlouho ještě celá ta pandemie bude vlastně vrcholit. Takže v tuto chvíli si
myslím, že sociální služby, zejména domovy pro seniory a také domovy se zvláštním režimem, by měly mít jasné pokyny, kolik dostanou jakých ochranných pomůcek. Během dneška, zítřka to
kraje budou distribuovat do těchto zařízení a co se týká těch dalších pomůcek na ty příští týdny, tak tam samozřejmě neustáváme v té práci a pokračujeme v jejich zajištění."

Moderátor:
"Ředitelé některých zařízení dávají rozšířující se nákazu koronavirem v domovech pro seniory za vinu resortu zdravotnictví a sociálních věcí. Ředitelka z Hradce Králové se dokonce v otevřeném
dopise zlobí, že z personálu, cituji, děláte nekompetentní blbečky. Proč se tenhle problém začal řešit až teď? Bylo přeci jasné, že staří a nemocní lidé jsou nejohroženější skupinou."

Jana Maláčová (ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí):
"Ano, já si myslím, že staří a nemocní lidé jsou ti nejzranitelnější z nás, proto od začátku jsme jako vláda přijali velkou řadu resti...restriktivních opatření. My jsme před několika týdny, když jsme
rozhodli o zákazu návštěv v domovech pro seniory, tak jsme byli velmi kritizováni za to, že jsme takto přísní. Všechna ta opatření jdou krok za krokem podle toho, jak se situace vyvíjí. A co se týká
paní Luskové, tak paní Lusková je známá jako konfliktní osoba. Já bych takové výrazy nepoužívala. Pojďme spolupracovat, pojďme hledat nějaké průsečíky. Já....uděláme maximum pro to,
abysme ochránili seniory. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí dělá, co může. A myslím si, že to dělají ostatní resorty."

Moderátor:
"Paní ministryně, já děkuji za váš čas a přeji, pokud možno, hezký večer."

Jana Maláčová (ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí):
"Já také. Hezký večer, na shledanou."
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EDITOR: Filip Pultar a Simona Šimková
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Hradec Králové S kritikou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) vystoupila ředitelka domova pro seniory U Biřičky v
Hradci Králové Daniela Lusková. V otevřeném dopise reagovala hlavně na páteční vyjádření ministerstva zdravotnictví směrované sociálním službám, které přišlo po zprávách o nákazách
onemocněním COVID-19 v domovech pro seniory. Lusková je také viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Vojtěch v České televizi její kritiku odmítl.

„Naštvalo mě, že nám dávají stupidní pokyny k měření teploty a hygieně rukou, což je za této situace automatické, ale zásadní věci nevyřeší,“ řekla v neděli Lusková. Za zásadní považuje
například chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

Kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. Podle něj by například neměly nakažené s mírnými příznaky
posílat do nemocnic, ale měly by se o ně starat samy, ráno a večer musí všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. „Je-li vydáno takové opatření, potřebujeme podmínky, abychom to
vůbec dokázali udělat,“ řekla Lusková. Svůj zdravotní stav by měli podle opatření ministerstva více kontrolovat také zaměstnanci.

Vojtěch v neděli v ČT řekl, že s kritikou ze strany Luskové nesouhlasí. „Nezdá se mi to korektní,“ uvedl. Ministerstvo podle něj o opatřeních proti šíření viru v domovech pro seniory předem
informovalo prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého. 

„Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu.
No dovolte! Děláte z nás nekopetentní blbečky,“ uvedla Lusková v dokumentu, který vyvolal pozornost také na sociálních sítích.

„Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! ...Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy
si to zodpovíte!“. Reakci ministerstev zjišťuje.

Domov seniorů U Biřičky má ve dvou objektech kapacitu 340 lůžek. Z nich je 282 pro seniory a 58 pro lidi se sníženou soběstačností kvůli různým duševním nemocem a demencím.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

DUPLICITNÍ S: Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ředitelka domova pro seniory ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Ředitelka domova pro seniory útočí na vládu:
Nedělejte z nás blbečky (Globe24.cz - Domov, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Nedělejte z nás blbce, vzkázala ředitelka domova pro seniory Vojtěchovi ( Eurozpravy.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ředitelka domova pro seniory ( Halonoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Ředitelka domova
pro seniory vzkázala Vojtěchovi a Maláčové: Nedělejte z nás blbečky (Tyden.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ředitelka hradeckého domova
pro seniory ministrům (Zpravy.aktualne.cz - Domácí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

120. Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ministerstvu ředitelka domova pro seniory
v Hradci Králové  seznam | nahoru
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PRAHA Armáda podle její mluvčí Magdaleny Dvořákové nepomůže kraji se zvládáním situace v domově důchodců Břevnice zasaženém koronavirem. V Česku zemřeli další tři lidé s
prokázanou nákazou novým typem koronaviru. Počet obětí COVID-19 tak stoupl na 16. Pozitivních případů je 2743.Třináct pacientů nakažených koronavirem od vypuknutí epidemie zemřelo, z
toho čtyři o tomto víkendu. Naopak 11 lidí se vyléčilo. Celkem bylo v Česku provedeno už 40 700 testů na koronavirus.

Požadavku podle ní nemůže armáda vyhovět z kapacitních důvodů. Podotkla také, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kraji nabídl místo v lázních Toušeň. Hejtman Vysočiny Jiří
Běhounek (za ČSSD) ČTK kolem 18:00 řekl, že odpověď od armády zatím nemá. Uvedl, že přemístění klientů do lázní Toušeň se podle experta ukazuje jako nereálné.

Že by stav obyvatel domova v Břevnici přemístění neumožnil, podle hejtmana zjistil expert z pražské Nemocnice Na Bulovce, pod niž lázně patří. Podle Běhounka z vývoje situace vyplývá to, že
kraj bude muset zajistit péči o klienty v té budově, která je v karanténě. „Teď hledáme řešení,“ řekl.

Přemístění nakažených klientů z domova Břevnice do lázní Toušeň oznámil odpoledne ministr Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předsedkyně Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková nicméně zpochybnila, že je Toušeň vhodným místem pro péči o seniory a o nemocné. „Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové
postele a koberce,“ podotkla.

Břevnické zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. Hygienici tam nařídili karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní. Nákaza se podle jejich údajů potvrdila u 20 z 22 klientů
domova a u devíti jeho pracovníků. V sobotu byly dvě klientky převezené do nemocnice. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná chronická onemocnění, dnes v nemocnici zemřela.

Obyvatelé, kteří zůstali v domově, byli podle ředitelky Hany Hlaváčkové dopoledne v celkem dobrém zdravotním stavu.

Domov v Břevnici je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory, který je spravovaný krajem. Budova domova stojí u vsi se 150 obyvateli. „Je to oddělený areál, do kterého občané Břevnice
nechodí,“ řekl ČTK starosta Ivo Chadim.

Ekonomické trable

Nemoc dál však dopadá na ekonomiku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by v ní mohly do 30. června chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Ministerstvo financí podle
šéfky Aleny Schillerové (za ANO) počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Ministryně zároveň navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských
úvěrů na půl roku a zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující.

Ministerstvo práce pak žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření
koronaviru. Požadavek má v pondělí projednat kabinet. Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné. Vedle toho
ministerstvo zahraničí pokračuje s repatriačními lety Čechů, kteří kvůli opatření proti šíření koronaviru uvízli v cizině. Jeden takový v neděli odletěl z Peru. Úřad dosud pomohl k návratu do republiky
více než 3500 lidem.

S nemocí COVID-19 o víkendu zemřely v ČR mimo jiné dvě klientky domovů seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu a v pražské Michli.

Obě ženy měly i jiná vážná onemocnění. Zda jsou zahrnuty do statistiky obětí koronaviru, ale není jasné. Ministerstvo zdravotnictví bližší informace o víkendových obětech nezveřejnilo.

Právě starší a nemocní lidé patří mezi nejohroženější koronavirem a v některých domovech pro seniory se nákaza objevila. Kvůli šíření koronaviru mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo,
aby domovy zpřísnily karanténní opatření. Nakažené s mírnými příznaky například nemají posílat do nemocnic, ale mají se o ně starat samy, dvakrát denně musí všem klientům měřit teplotu.

Aktuální graf mezidenních nárůstů ukazuje, že jakkoliv vládní opatření zabírají, není zdaleka vyhráno a následujících pár dní bude klíčových. Proto je třeba všechna nařízení dodržovat!!!
#spolutozvladneme pic.twitter.com/B55Tj2ib5T

— Jan Hamáček (@jhamacek) March 29, 2020

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové
(ČSSD) v této souvislosti v otevřeném dopise sdělila, že ke splnění uvedených opatření ale zařízení potřebují podmínky. Za zásadní považuje chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách,
informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

Dobrá zpráva ale přišla z Olomouckého kraje, kde se hygienici rozhodli od pondělka zrušit dvoutýdenní karanténu Litovle, Uničova a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru.

Podle nich opatření splnilo svůj účel a policejní hlídky se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se zhruba 24 000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16.
března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Základní údaje o karanténě v oblasti Litovle a Uničova na Olomoucku
Oblast 21 měst a obcí se zhruba 24.000 obyvateli na Olomoucku uzavřeli hygienici v pondělí 16. března ve 03:00 na dobu 14 dní. V oblasti evidovali 18 nakažených novým

druhem koronaviru.
Nařízení bylo vyhlášeno kromě Litovle, Uničova a Červenky také pro obce Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u

Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.
Lidé v oblasti byli v přísné karanténě, nesměli území opustit a striktně měli omezen pohyb kromě zajištění nezbytně nutných věcí, jako je nákup potravin, cesta do zaměstnání
či k lékaři. Lidé v uzavřené zóně nemohli ani na procházku. Do měst a obcí nebyl nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo

hasičů.
Oblast střežili policisté i letecky a pomocí dronů. Později začali policistům pomáhat i dobrovolní hasiči.

Výrobu a distribuci piva zastavil 18. března pivovar Litovel, provoz omezila i strojírensko-metalurgická společnost Unex v Uničově.
V Litovli stoupl 18. března počet nakažených na 25, v Uničově jich bylo 18.

Vojenští policisté vybudovali 19. března nedaleko Litovle mobilní odběrovou stanici na testování obyvatel z oblasti.
V oblasti se 28. března zvýšil počet nákaz na 109 případů. V Litovli se počet zvýšil z 52 na 72 nemocných a v Uničově o sedm na 37 pozitivních případů.

Ministryně financí v neděli navrhla několik opatření k řešení současné ekonomické situace Čechů. V televizi Prima uvedla, že navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí
nemovitosti, kterou platí kupující. Chce tím rozhoupat realitní trh. Vedle toho chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci navrhovaného půlročního moratoria
na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Uvedla, že by to
nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok odklad splátek úvěrů podpořil jako ekonomicky nutné. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout.

Ministr Havlíček v neděli vyčíslil v TV Prima případné chybějící zdroje v české ekonomice do 30. června na 600 až 700 miliard Kč. „Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme
postupně vkládat jako stát. To je ta podpora,“ uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu.

Vláda chce podle Havlíčka ale také postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu, drobných provozoven.

Podle Schillerové ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o
rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla. Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. MF letos nově očekává zatím

121. Armáda nepomůže se situací v domově důchodců. Během dne umřeli další
tři lidé. Dohromady již 16  seznam | nahoru
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pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli opatřením proti šíření koronaviru požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
(ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Vysočina žádá v domově důchodců o pomoc armády, během dne umřeli další tři lidé. Dohromady již 16 ( Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (19:41:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Parlamentnilisty.cz - Aréna rak

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Hlavním tématem současné koronavirové krize v České republice se začínají stávat senioři. Stomatolog a politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali
epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. To, že by přitom zemřeli nejstarší občané, se však mnoha lidem nelíbí. Ozval se i profesor
chemie na Masarykově univerzitě Ivan Holoubek. „Jestli jsme část mladé generace vychovali tak, že by nás akorát do rakve uložili, tak tu radost jim tedy nemíním udělat,“ píše.
Chránit seniory lépe by též chtěl šéf České stomatologické komory Roman Šmucler.

Doktor Macek má za to, že pandemii koronaviru lze zvládnout i bez restriktivních opatření. Pravděpodobně by došlo k tomu, že jedno procento obyvatel České republiky by zemřelo. Populace by z
10,6 milionu klesla na 10,5 milionu. Zemřeli by nejstarší občané, nebo lidé, kteří mají kromě koronaviru celou řadu dalších zdravotních obtíží.

Na situaci v sociálních zařízeních má názor i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler, který zmínil, že „hlavně musíme testovat všechny, kdo se jen chtějí přiblížit k seniorům“.

„Nejsem testovaný, tak nenavštívím své rodiče, tak to je. Hlavně LDN, interní oddělení, domovy důchodců. Pokud jsou vícegenerační rodiny – izolovat všechny. A naopak. Děti v zásadě mohou do
školy. Jen nechat staré učitele doma a děti, které mají doma seniora,“ napsal na sociální síti.

Na nedostatečnou ochranu seniorů též poukázala viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a vedoucí Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. „Děláte z nás
nekompetentní blbečky,“ stálo v otevřeném dopise od ní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) a ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO).

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: Přejte jim smrt... Důchodci v centru koronaviru. Ne*ere vás to? Pár facek,“ padlo. Je pěkně dusno ( Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Přejte jim
smrt... Důchodci v centru koronaviru. „Ne*re vás to? Pár facek,“ padlo. Je pěkně dusno (Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (17:59:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí mor mvr jh

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Firmy v Česku jsou prý schopné vyrobit každý den až milion nanofiltrů, které výrazně zvyšují účinek plátěných roušek. Informovali o tom vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyzývají tak firmy
v Česku, aby začaly tyto filtry vyrábět. Do výzvy by se podle univerzity mohl zapojit i stát. Vláda se v neděli rozhodla pomoci i nejvíce postiženým evropským zemím, Španělsku a Itálii. Posílá
jim dvacet tisíc ochranných obleků. Domovy pro seniory mohou od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí test na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.

Kapacita na výrobu nanofiltrů je prý až milion kusů každý den, zatím se ale podle libereckých vědců využívá jenom zlomek kapacit. Díky filtrům z nanotextilie by bylo možné výrazně zvýšit účinnost
roušek, a ochránit tak další obyvatele před nákazou koronavirem.

„Efektivita záchytu pro částici viru se pohybuje mezi 80 a 90 procenty,“ řekl vedoucí týmu Nanovlákenné materiály liberecké univerzity David Lukáš. Na škole tak vznikla studentská výzva Roušky
s filtrem pro všechny, která se do výroby snaží zapojit co nejvíc českých firem.

Úroveň roušek s těmito filtry podle vědců odpovídá respirátorům typu FFP2, které Česko nakupuje v zahraničí. Z nanomateriálu se šijí i roušky, ukázalo se však, že efektivnější je vyrábět filtry. Z
materiálu, který stačí zhruba na šest tisíc roušek, je možné podle liberecké univerzity vyrobit až dvacet tisíc filtrů.

Návrat krajanů a odlet pomoci do Itálie a Španělska

V Praze v neděli odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, firma ale nabídla místa i pro další. Další repatriační speciál přistál
v Praze v podvečer. Z Peru a Mexika dopravil asi 150 Čechů, Evropanů a Izraelců.

Česká republika v neděli zahájila pomoc nejpostiženějším evropským zemím, Španělsku a Itálii. Posílá dvacet tisíc ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Obleky, které
Česko obdrželo z Číny, rozdělí mezi obě země rovným dílem.

„Situace je v obou zemích velmi kritická. Jakákoliv pomoc je symbolem nejen solidarity a také snahy společně tu situaci zvládnout,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda do Itálie

122. Přejte jim smrt... Důchodci v centru koronaviru. Ne*ere vás to? Pár facek,“
padlo. Je pěkně dusno  seznam | nahoru

123. V Česku může vzniknout milion nanofiltrů do roušek denně. Vědci z Liberce
vyzývají firmy k výrobě  seznam | nahoru
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poslala také vzorky masek, které vyrábí ČVUT s pomocí 3D tisku. Do Španělska míří také devadesát polomasek české firmy Nanologix.

Ekonomice bude možná chybět až 700 miliard

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pořadu Partie televize Prima řekl, že do 30. června budou v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Třetina zdrojů je podle něj k
dispozici v zásobách firem, třetinu bude postupně vkládat stát.

Vláda už dříve oznámila, že na pomoc ekonomice dá zhruba bilion korun, z toho sto miliard korun jako přímou podporu. „Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili přes
EGAP,“ doplnil Havlíček s odkazem na Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo
další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla.

Miliardy na kurzarbeit

Ministerstvo práce a sociálních v něděli infomovalo o tom, že bude potřebovat od vlády šest miliard korun na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla
nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Kabinet by měl požadavek projednat v pondělí.

Kurzarbeit je v programu na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Šéfka resortu Jana Maláčová
(ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval, měl by trvat do konce června.

„Finanční dopady programu významně překračují rozpočtové možnosti ministerstva práce na realizaci národní aktivní politiky zaměstnanosti. Je proto nutné dodatečně uvolnit potřebný objem
finančních prostředků,“ uvedlo ministerstvo.

Splácení hypoték se možná odloží

Ministryně financí Schillerová navrhne ve středu vládě půlroční plošný odklad splácení hypoték a dalších úvěrů, uvedla to v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní mohl být po tuto dobu
snížen i úrok.

S návrhem souhlasí šéf České národní banky Jiří Rusnok i někteří opoziční politici. Šéf ODS Petr Fiala poznamenal, že jeho strana to navrhla už před několika dny.

Konec uzavření obcí

Hygienici se rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovelsko a Uničovsko. „Splnila svůj účel,“ řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka
Pešáková.

Hlídky policie a vojenské policie se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se zhruba 24 tisíci obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli
opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Další úmrtí v souvislosti s koronavirem

Počet nakažených novým typem koronaviru v Česku dále roste, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy jich přibylo 373, což byl dosud nejvyšší denní přírůstek.

Jednou z nedělních obětí je klientka domova seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo uvedla, že žena měla i jiná vážná chronická onemocnění.
Nákaza se v břevnickém domově podle hygieniků potvrdila u dvaceti z celkových 22 klientů a u devíti pracovníků zařízení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že nakažení klienti
se přesunou do lázní Toušeň.

Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků v domově v Břevnici. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) by armáda mohla pomoci s
personálním zajištěním chodu domova. Armáda ale informovala o tom, že žádosti nevyhoví, údajně na to nemá kapacity.

V uplynulých dnech výrazně přibylo nakažených koronavirem mezi staršími lidmi v domovech seniorů po celé zemi. Nemoc COVID-19 už byla potvrzena minimálně v sedmi. Jejich zřizovatelé si v
sobotu často stěžovali, že nemají dostatek ochranných pomůcek.

Domovy mohou přijímat jen seniory, u nichž se nepotvrdila nákaza

Domovy pro seniory a podobná zařízení mohou od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na
samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví v neděli večer v tiskové zprávě uvedlo, že další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi.

Opatření se týká všech poskytovatelů sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory i těch, kteří poskytují takzvané odlehčovací služby v pobytové
formě.

„Cílem nového opatření je, aby se u této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou,“ uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Nové opatření probral i s ministryní
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili, dodal.

Vláda chce delší nouzový stav

Nouzový stav bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) potřeba prodloužit – a to o dalších třicet dnů, uvedl pro Českou televizi. Opatření zatím platí do 11. dubna. Předseda vlády také apeloval
na lidi, aby dodržovali všechna omezení, jako je třeba povinné nošení roušek.

Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal. Opozice se nechala slyšet, že chce znát důvody prodloužení. S ním musí
souhlasit poslanci.

Ministr zdravotnictví Vojtěch České televizi řekl, že vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se prodloužením
měla zabývat na jednání na počátku týdne, poprvé se kabinet sejde již v pondělí.

Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (05:30:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb I60.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Děláte z nás nekompetentní blbečky. Stovky seniorů budete mít na svědomí vy. Tyto a další věty padaly na hlavy ministra zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí z úst vedoucích
pracovníků zařízení pro seniory. Kritizují je za to, že stát včas nevybavil domovy seniorů potřebným zdravotnickým materiálem.

124. Neděle 29. března: Co by vám nemělo uniknout   
seznam | nahoru
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- V zařízeních pro seniory stále chybí roušky, respirátory, dezinfekce, rukavice. Ačkoliv právě senioři jsou nejohroženější skupinou a vedoucí pracovníci těchto zařízení dlouho volají o pomoc,
zásoby zdravotních pomůcek se dostávají do těchto zařízení až v těchto dnech. „Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My
se nevzdáme! Já za sebe .... ze svého zařízení odejdu poslední....ale, ten kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte,” píše mimo jiné v otevřeném dopise ministrům
viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková.

- Domovy seniorů, pečovatelské služby, LDN a další zařízení rovněž kritizují nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby uvolnili 10% kapacit pro nemocné koronavirem. Přitom většina
těchto zařízení mají kapacity na 100 % zaplněné.

- Celkem se onemocnění COVID-19 prokázalo u 2775 lidí, zemřelo 16 lidí a jen 11 se uzdravilo. Čísla rapidně stoupají i v nejpostiženějších zemích. V USA počet nemocných přesáhl 120 000, v
Itálii zemřelo už více než 10 000 lidí. Počet lidí, kteří podlehli nemoci COVID-19 stoupá rapidně i ve Španělsku či Iránu.

- Ministerstvo zdravotnictví vyčlení ve čtyřech nemocničních zařízeních lůžka pro nakažené seniory. Bude jich 329 a půjde o pražské nemocnice Na Bulovce, Na Františku, ve středočeských
Lázních Toušeň a zařízení v Těchoníně v Pardubickém kraji. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

- V domácí karanténě je i pražský arcibiskup Dominik Duka. Biskup Karel Herbst měl pozitivní test na koronavirus. Uvedla to Česká televize s tím, že v karanténě jsou i ostatní pražští biskupové.

- Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Reagoval tak na podnět advokátů, kteří mu tento krok navrhli v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v
sobotu v tiskové zprávě sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Zároveň tento podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci považuje za škodlivý. Advokáti
navrhovali amnestii proto, aby se propuštění vězni mohli v době pandemii pomoci starat o své rodinné příslušníky.

Každé ráno budeme na tomto místě připravovat souhrn nejdůležitějších událostí za posledních 24 hodin, tak, abyste v této krizové době byli v obraze a měli na jednom místě aktuální informace.

SEKCE: Životní styl POČET AKTUALIZACÍ: 6

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.03.2020 (15:55:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zdravezpravy.cz - Články zdravezpravy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Domov pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je další, jehož klienti a pracovníci onemocněli Covid-19. Nákazu potvrdilo již sedm domovů pro seniory. Domovy pro seniory
dlouhodobě marně volaly po základních ochranných zdravotnických pomůckách. Podle odborníků nyní je už jen otázka času, kdy začne být situace vážná i v domovech s
pečovatelskou službou a dalších zařízeních sociálních služeb.

V domově pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu se infekce Covid-19 potvrdila celkem u 29 lidí, dvaceti klientů a devíti zaměstnanců. Jedna z infikovaných klientek
nemoci dnes podlehla v nemocnici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] uvedl, že se nakažení klienti domova přesunou do lázní Toušeň. Správnost rozhodnutí zpochybnila předsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZS ČR] Dagmar Žitníková. Podle jejího názoru není Toušeň vhodným místem pro péči o nemocné seniory.

„Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce,“  uvedla.

Domov pro seniory v Břevnici bude až do odvolání v karanténě. Ta podle hygieniků bude trvat minimálně dva týdny. Sám domov situaci nezvládá, Kraj Vysočina proto požádal Ministerstvo obrany
ČR [MO ČR] o poskytnutí armádní pomoci.

„Vedení Kraje Vysočina bylo nuceno prostřednictvím KOPIS Hasičského záchranného sboru dnes dopoledne požádat ministerstvo obrany, respektive náčelníka generálního štábu Aleše Opatu,
o nasazení sil a prostředků Armády ČR,“ potvrdil Kraj Vysočina na svých stránkách.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného [ČSSD] by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova. Ten byl podle vedení kraje aktuálně dozásoben ochrannými
pomůckami, včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3.

Domovy pro seniory a další zařízení v nebezpečí

Podle odborníků je jen otázkou času, kdy začne být kritická situace v dalších domovech pro seniory, ale i v domovech s pečovatelskou službou. I ty se stále potýkají s nedostatkem ochranných
pomůcek. Kritická situace je i u terénních sociálních pracovníků, kteří docházejí za seniory přímo do jejich domácností.

„Ti terénní pracovníci jsou velice důležití. Chodí do domácností, musí zajistit tu svou klientelu, ale ochranné pomůcky se jim nedostávají. O ty se doteď vůbec nikdo nestará. V pečovatelských
službách si lidé sami šijí roušky,“ říká výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR [APSS ČR] Alice Švehlová.

Terénní sociální pracovníci přitom sami čelí nákaze, ale nákazu mohou i sami roznášet. Z aktuálního šetření [26.3.] asociace přitom vyplývá, že u 60 procent poskytovatelů sociálních služeb nebyly
vykryty potřeby roušek ani z posledních dodávek ochranných pomůcek z Číny. V mnoha domovech pro seniory tak pracují jen s minimálním vybavením ochrannými prostředky. Často mají pouze
rukavice a bavlněné roušky, které si sami šijí.

Situace v domovech pro seniory

V Česku je v provozu cca 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencí je 20 100 lůžek. Podle zmíněného průzkumu 56 procent
poskytovatelů sociální péče vydrží s dezinfekcí déle než deset dnů. Dezinfekci na týden má 26 procent z nich. Na pět dnů dvanáct procent z nich, na dva dny šest procent. 70 procent z těchto
zařízení nemá žádný jednorázový ochranný oblek. 90 procent z nich nemá k dispozici respirátory nejvyšší třídy.

„Ta situace je taková, že některá ta zařízení jsou relativně dobře zásobená, jiná jsou však s tím zabezpečením na hraně. Na nedostatek ochranných pomůcek
jsme poukazovali již v předchozích týdnech. Ta situace se začala lepšit až s příletem pomůcek z Číny,“ vysvětlila pro Zdravezpravy.cz Alice Švehlová s tím, že
ale ani tak není situace zdaleka uspokojivá.

Situace ovšem není uspokojivá ani poté, kdy už byla část ochranných zdravotnických pomůcek dopravena do České republiky. Problém se ukazuje v jejich distribuci. Hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický [ČSSD] poukázal třeba na to, že distribuce materiálu spadá pod čtyři ministerstva a ochranné pomůcky končí u profesí, které nejsou v první linii v kontaktu s pozitivními pacienty.
Například v dopravě. Na druhé straně někteří lékaři si zase stěžují i na to, že část pomůcek končí například u úředníků krajských samospráv.

To, že situace není v domovech seniorů uspokojivá včera [27.3.] na svém twitterové účtu potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD]: „Bez ochranných pomůcek
nemůžou sociální služby a domovy pro seniory fungovat! Po MZ ČR dlouhodobě požaduji dodání dezinfekce, respirátorů FFP3, roušek, ochranných obleků a štítů.“

Její slova se neminula účinkem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] v souvislosti s nedostatkem ochranných pomůcek zareagoval takto: „Vypomůžeme vnitru [MV ČR, pozn. red.]  s
dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka. Domluvili jsme se na tom teď operativně s panem ministrem Hamáčkem a paní ministryní Maláčovou. V noci od nás odejde
dodávka 200 000 respirátorů do domovů pro seniory. Spolu to zvládneme.“

125. Nemoc Covid-19 tvrdě zasáhla první domovy pro seniory Více: Ochrana
zdravotníků je nedostatečná, tvrdí odbory  seznam | nahoru
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Fatálně chybné rozhodnutí?

Ovšem nejenom výpomocí včera zareagovalo ministerstvo zdravotnictví na zhoršující se situaci v domovech pro seniory. Zároveň i vydalo mimořádné opatření. Jím nařídilo, aby domovy pro
seniory a zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty vyčlenily pokoje a umývárny a pro klienty s lehkými příznaky Covid-19 a klienty s podezřením na nákazu koronavirem či karanténě další
prostory [10 % kapacity, prostor]. Tento návrh, z něhož vyplývá, že klienti s lehkým průběhem nemoci Covid-19 či v karanténě zůstanou v péči domovů pro seniory, ale okamžitě vzbudil nevoli
mezi odborníky. Velice tvrdě se proti němu ohradil prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče [APHPP] Robert Huneš.

„Já to považuji za fatálně chybné rozhodnutí. Vůbec snad první vážné špatné rozhodnutí, které ministerstvo doposud udělalo,“ uvedl pro Zdravezpravy.cz.

Dle jeho názoru toto rozhodnutí totiž hrozí tím, že infekcí Covid-19 se v domovech pro seniory pak nakazí už docela všichni jejich klienti, včetně personálu. Problém je mimo jiné i v tom, že domovy
pro seniory a podobná zařízení nejsou na takovou situaci připravena. Personál není vyškolen k užívání ochranných pomůcek ani k péči o pacienty s Covid-19.

„Toto rozhodnutí může způsobit totální kolaps pečovatelských služeb a vést k plošné nákaze v zemi. Jinde, než v nemocnicích by nakažení být neměli, jinak hrozí fatální důsledky pro celou
společnost,“ uvedl Robert Huneš.

Upřesnil, že logičtější postup by dle jeho názoru byl, nemocí Covid-19 neinfikované pacienty z nemocnic, aby se jim ulevilo, přesunout do domovů seniorů a hospicových zařízeních a infikované
pacienty s Covid-19 do nemocnic, kde k jejich léčbě mají dostatek prostředků i odbornosti. A jak vyplývá z informací redakce Zdravezpravy.cz i personálu.

Velice kriticky k nařízení MZ ČR se staví i samotné kraje. Náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal [ČSSD] označil povinnost domovů pro seniory deset procent
kapacity pro klienty nakažené nemocí Ccovid jako „zcela mimo realitu“. Ministra zdravotnictví dále vyzval, aby nesděloval svá nařízení na tiskových konferencích, ale nejprve je směřoval k těm,
jimž jsou určena. V podobném duchu se vyjadřují na adresu ministra i zástupci z jiných krajů.

Hlas poskytovatelů sociálních služeb

Zdaleka ne tak kriticky jako Robert Huneš nebo zástupci krajů se k rozhodnutí MZ ČR ale staví sami poskytovatelé sociálních služeb. I když je zřejmé, že nad ním zrovna nejásají.

„Víte, mně nepřísluší hodnotit postup ministerstva zdravotnictví. Stejně jako my i ono se potýká se zcela výjimečnou situací. Na místě také není jen kritizovat, i chápu, že tímto rozhodnutím si
chce ministerstvo uvolnit ruce, respektive uvolnit ruce nemocnicím před náporem, který přijde,“ uvedla pro Zdravezpravy.cz Alice Švehlová.

Podle ní je přesto již nyní jasné, že ne všechny domovy seniorů budou moci nařízení ministerstva dodržet. A to už jen kvůli tomu, že jejich technicko-stavební uspořádání jim neumožní separovat
na deseti procentech klienty s Covid-19 nebo podezřením na něj. Na otázku, zda si domovy seniorů dokáží poradit s pacienty s Covid-19 pak uvedla, že jim nic jiného nezbyde.

„Pan náměstek Roman Prymula sdělil, že bude dělat metodický pokyn, aby domovy pro seniory věděly, jak postupovat. V praxi jsou tam zdravotní sestry, které s tím umí pracovat, takže by to
domovy mohly zvládnout. Co se týká odbornosti, tak to je jasné, to pro ně bude nové,“ upřesnila pro Zdravezpravy.cz.

Na druhou stranu ne všichni zástupci asociace jsou tak shovívaví. Její viceprezidentka Daniela Lusková naopak napsala ministrovi zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí velice ostrý
dopis. V nich je viní za zanedbání péče o sociálních služby a nepřímo je činí i zodpovědnými za ztráty na životech, které to přinese.

Více: Daniela Lusková: Na svých slovech bych nic neměnila

To, že je třeba řešit sociální služby, se vědělo

Jakkoli se nyní může zdát, že problém v domovech seniorů je nový problém, není tomu tak. Na nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek již v půlce března upozorňovaly například lékařské
a zdravotnické odbory.

Více: Ochrana zdravotníků je nedostatečná, tvrdí odbory

A nejenom ony. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR [APSS ČR] již 6.3. upozorňovala ministerstvo zdravotnictví při aktualizaci Pandemického plánu ČR, že v něm nejsou dostatečná
opatření pro zařízení sociálních služeb. Což podle ní v případě rozšíření nákazy vážně ohrožuje až 170 000 uživatelů sociální péče. Poukazovala na to, že ačkoliv je v sociálních službách
poskytována soustavná péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné prostřednictvím zdravotnických pracovníků, pečovatelek či sociálních pracovníků, nejedná se o
poskytovatele zdravotních služeb, které dle jejího názoru Pandemický plán hlavně zohledňoval. 

„APSS ČR proto vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s žádostí, aby oblast sociálních služeb byla důsledně zapracována nejen do aktualizovaného
Pandemického plánu ČR, ale i do veškerých dalších opatření v souvislosti s Covid-19,“ uvedl před 22 dny prezident asociace Jiří Horecký.

Dobrá zpráva tak je, že se dočkal. Ministerstvo zdravotnictví, jak již bylo řečeno, včera vydalo režimová a organizační opatření  pro domovy pro seniory a lůžková zařízení poskytovatelů sociálních
služeb. A nejen to. Věcí se i zabývá, jak dnes na svém twitterovém účtu potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „S panem prof. Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených
seniorů. Domluvili jsme kapacity Na Bulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou
péči a zamezíme přenosu.“

Daniel Tácha

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 6

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), apss (3x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.03.2020 (23:30:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny EVA PRESOVÁ

Otevřít originál | Otevřít detail

PRAHA Nemocných a obětí koronaviru v domech seniorů přibývá. Nemocí Covid-19 se nakazily už desítky klientů i personálu. Kraj Vysočina včera dokonce požádal armádu o pomoc se
zajištěním chodu domova v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo dvacet klientů z dvaadvaceti a devět pracovníků. Jedna žena zemřela. Krajská hygienická stanice nařídila v domově
karanténu až do odvolání, přinejmenším však na čtrnáct dní. 

Teprve v těchto dnech se k zaměstnancům domovů pro seniory dostávají ochranné pomůcky, předtím měli přednost zdravotníci a nejrizikovější profese. Podle ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha (ANO) se o dostatek pomůcek a dezinfekce v domovech pro seniory měly postarat kraje. S tím nesouhlasí odbory zastupující pracovníky v sociálních službách. Prioritou Vojtěcha je podle
jeho včerejšího prohlášení připravenost nemocnic na případný nápor pacientů s Covid-19. 

Více čtěte na straně 2  

Ministerstvo zdravotnictví čelí ostrému tlaku ze strany odborů, podle kterých právě resort řízený ministrem Adamem Vojtěch nese odpovědnost za rozšíření nákazy koronavirem v domovech pro
seniory. 

PRAHA Armáda nepomůže se zvládáním kritické situace v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, jehož klienty a personál zasáhla nákaza koronavirem. Požadavku prý nemůže
vyhovět z kapacitních důvodů. O nasazení armádních sil a prostředků včera požádal Kraj Vysočina. Nákaza se podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. Jedna

126. Domovy seniorů bojují těžce s nákazou   
seznam | nahoru
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seniorka, která měla i jiná vážná chronická onemocnění, včera zemřela v nemocnici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uvedl, že nakažení klienti se přesunou do lázní Toušeň.
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková nicméně zpochybnila, že je Toušeň vhodným místem pro péči o seniory a o nemocné. „Jde o zařízení
hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce,“ podotkla. 

Nákaza novým typem koronaviru se dosud objevila nejméně v sedmi domovech pro seniory. Vyvstaly proto obavy, neboť senioři patří k nejohroženějším věkovým kategoriím. 

Podle Žitníkové za nákazu v domovech pro seniory může ministerstvo zdravotnictví řízené Vojtěchem; dle odborářky totiž od začátku března omezilo možnost nákupu roušek a dezinfekcí.
Distribuce ochranných pomůcek do zdravotních a sociálních zařízení podle ní dodnes nefunguje. „Stále nám v těchto zařízeních chybí ochranné pomůcky a dezinfekce,“ řekla s tím, že domovy
seniorů nemají podmínky pro to, aby splnily páteční nařízení ministerstva zdravotnictví, které má zabránit rozšíření nákazy. 

Vedení resortu v pátek rozhodlo, že domovy pro seniory musejí vyčlenit desetinu své kapacity, umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty
s lehkými příznaky. Podle odborářky však u drtivé většiny těchto zařízení není možné provést stavební úpravy, které by to zajistily. Ministerstvo rovněž zakázalo společné stravování a další aktivity.
Personál domovů také musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu bezkontaktními teploměry. „Mnozí poskytovatelé sociálních služeb přitom nyní tyto teploměry vůbec nemají,“ uvedla Žitníková.

„Nedělejte z nás blbečky!“ 

S kritikou ministra Vojtěcha a také ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) včera vystoupila ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková, zároveň
viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V otevřeném dopise reagovala hlavně na páteční vyjádření ministerstva zdravotnictví směrované sociálním službám, které
přišlo po zprávách o nákazách onemocněním Covid-19 v domovech pro seniory. 

„Naštvalo mě, že nám dávají stupidní pokyny k měření teploty a hygieně rukou, což je za této situace automatické, ale zásadní věci nevyřeší,“ řekla Lusková. Za zásadní považuje například
chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus. „Na konci března, kdy je
pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás
nekompetentní blbečky,“ 

Ministerstvo zdravotnictví se vedla Lusková. kritice, jež se na úřad hrne, brání. „Čelíme největší pandemii za desítky let, nic takového nikdo nepamatuje, a stále jsme na tom výrazně lépe než jiné
státy,“ uvedl v České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Za prioritu považuje připravenost nemocnic na případný nápor pacientů v souvislosti s onemocněním koronavirem. „Jen tak
můžeme udržet zdravotnický systém v chodu,“ vysvětlil s tím, že na jednotkách intenzivní péče se v současné době nachází 46 nemocných. 

„Situace s ochrannými pomůckami je stejná všude na světě. Nám se podařilo zabránit prvnímu náporu epidemie,“ zastal se Vojtěcha v ČT ředitel Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar. 

Odboráři chtějí, aby se nemocní senioři přesunuli z domovů důchodců do k tomu uzpůsobených nemocnic, kde by měli k dispozici nepřetržitou péči a lékařský dohled. Ministerstvo vyčlenilo pro
klienty s lehčími příznaky nemoci Covid-19 celkem 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a také kapacity ve speciální vojenské nemocnici v Těchoníně v
Orlických horách. Plošné přesuny infikovaných seniorů do špitálů však Vojtěch odmítá. „Pokud budeme všechny pacienty umisťovat do nemocnic, velmi brzy zahltíme jejich kapacitu a ta bude
chybět pro závažně nemocné,“ tvrdí. Podle něj navíc není dobré vyjímat staré lidi z prostředí, na které jsou zvyklí. 

Čím starší, tím vyšší riziko 

Na Covid-19 podle světových statistik nejvíce umírají lidé starší 80 let (přibližně 15 procent) a osoby ve věkové kategorii mezi 70 a 79 lety (osm procent). Nulová smrtnost je naopak u malých dětí
a naprosto zanedbatelný podíl tvoří také u mladistvých. 

„Ohroženi jsou především senioři, kteří mají výrazně oslabenou imunitu, a to jak v důsledku vyššího věku, podvýživy, stresu ze sociální izolace, tak také proto, že mnozí z nich berou doslova po
hrstech nejrůznější léky. Mnohé z nich mají řadu nežádoucích účinků, zejména zatěžují ledviny, střeva a játra. Týká se to zejména léků na vysoký tlak, na snížení cholesterolu a proti bolesti, dále
chemoterapie, biologické léčby a všeobecně nadužívaných kortikoidů,“ uvedl pro LN geriatr žijící v Itálii, který si nepřál zveřejnit své jméno. 

Odborníci na léčení seniorů se obecně shodují na tom, že k hlavním problémům patří nadměrné užívání různých léků, které často „nejdou dohromady“, nezřídka navíc v příliš vysokých dávkách,
nebo také přípravků, které představují pro starší lidi příliš vysoké riziko. Společnost Edukafarm, která se věnuje vzdělávání lékařů, považuje za rizikové kromě léčiv potlačujících přirozenou
obranyschopnost také takzvanou buněčnou podvýživu (nedostatek vitaminů a minerálů) a fyzický a emoční stres. 

Očista. 

Hygienici nechali o víkendu vydezinfikovat domov pro seniory v Liberci na Františkově. V zařízení se nakazila koronavirem zaměstnankyně v přímé péči a dva klienti. Domov je největším zařízením
svého druhu v Libereckém kraji, stará se o 166 seniorů, dalších 34 klientů má bydlení se zvláštním režimem.
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SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Čechy
PDF POPIS OBRÁZKŮ: ČTK

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

DUPLICITNÍ S: Domovy seniorů bojují těžce s nákazou ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Morava );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Kateřina Frouzová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Potom, co se nákaza Covid-19 rozšířila do některých zařízení pro seniory, zpřísnilo v nich ministerstvo zdravotnictví bezpečnostní opatření. Ministerstvo jim dalo za úkol, aby se připravila
na situace, kdy se budou muset postarat nejen o běžné klienty, ale současně i o ty nakažené koronavirem, pro něž budou muset izolovat deset procent lůžek. Část domovů důchodců už nyní hlásí,
že nové příkazy nebude schopná dodržet.

Z velké části právě kvůli ochraně seniorů zaváděl stát několik karanténních opatření a omezil chod společnosti. Přesto se nákaza dostala minimálně do sedmi zařízení, která o důchodce pečují.
Například v Českém Krumlově převezli z tamního pečovatelského domu dvanáct seniorů do domácí péče. Museli to udělat, protože u nich žijí i čtyři klienti nakažení koronavirem a šéfka domu
Ivana Ambrusová nemá dost personálu na to, aby se část zaměstnanců starala o nemocné důchodce a jiná část o ty zdravé.

V Praze se nákaza vyskytla ve čtyřech zařízeních − v Domově pro seniory Chodov a LDN v Nemocnici svaté Alžběty, odkud byl nakažený pětadevadesátiletý senior, který před týdnem zemřel. Dvě
pozitivně testované ženy zemřely v Domě seniorů Michle a na oddělení následné péče v Thomayerově nemocnici se nakazilo třináct klientů. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové už v Michli ani
na Chodově nejsou senioři s pozitivním testem na Covid-19. "Ti s příznaky byli hospitalizováni v nemocnicích," uvedla Rážová. Ve všech zařízeních hygienici nařídili bezpečnostní opatření
i rozsáhlou dezinfekci. "Ochranných pomůcek už máme hodně, ale máme málo lidí a už padáme na ústa, proto sháníme dobrovolníky," líčí situaci ředitelka michelského domova Věra Barešová.
Během víkendu se navíc potvrdila nákaza 26 lidí, z toho 20 klientů v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku.

Právě kvůli případům, jako je ten z Michle nebo Krumlova, vydal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nová bezpečnostní opatření ve formě nařízení. "Pokud se potvrdí pacient s Covid-19 nebo mají
pacienta s příznaky a teplotou, je nutné, aby všechna tato zařízení pro ně měla vyčleněnou lůžkovou kapacitu," oznámil Vojtěch s tím, že třeba domovy mají být v případě výskytu nákazy rozdělené
na "Covid zónu" a "non-Covid zónu". Obyvatelé těchto zón pak musí mít svoje toalety i umývárny. Ministr sice připouští, že by s ohledem na bezpečí zdravých klientů domova bylo lepší, kdyby
nakažení a nenakažení byli v různých budovách, ale kapacity péče toto podle něj neumožňují.

Nařízení vytvořit izolace způsobí potíže mnoha zařízením. Ředitelka jednoho z domovů na Litoměřicku HN řekla, že problémy budou mít objekty, kde žijí senioři po dvou či třech na jednom pokoji.
Potíže čeká i pražská radní pro sociální oblast Milena Johnová. A výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Alice Švehlová dodává, že největší komplikace očekává
v malých domovech. "V některých zařízeních to není možné zvládnout. Poslali jsme ministerstvu připomínky, tak vyčkáme a uvidíme, jak bude vypadat finální podoba metodického pokynu,"
poznamenala Švehlová. Navíc jim stále chybí alespoň to základní − tedy ochranné pomůcky jako respirátory, štíty a podobné vybavení. Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že
půl milionu respirátorů do domovů pro seniory už směřuje.

Domovy také musí měřit klientům ráno i večer teplotu, musí sledovat zdravotní stav zaměstnanců a v případě symptomů koronaviru je okamžitě poslat domů. "Není možné, aby s takovými příznaky
pracovali v daných zařízeních," dodal ministr. Jak Vojtěch, tak i jeho náměstek a současně šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula jsou totiž přesvědčení, že nákazu do domů
pro důchodce zavlekl personál.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (00:15:02) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES vlc, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail

Domovy pro seniory budou přijímat jen klienty s negativním testem na koronavirus. Pak je na 14 dnů musí umístit na samostatný pokoj, nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Obojí platí ode dneška. 

„Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva a nastavit jim podle toho podmínky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Opatření podle svých slov probral také s ministryní

127. Vojtěch chce v domovech důchodců vytvořit izolace   
seznam | nahoru

128. Domovy pro seniory zpřísní pravidla   
seznam | nahoru
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práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili. 

„Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení,“ uvedla vedoucí
tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Hlavní město Praha

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.03.2020 (21:02:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, jn -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Česko hlásí už 16 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k neděnímu podvečeru 2743 lidí. Od pátku přibylo sedm mrtvých, mezi nimi i tito senioři: žena (ročník 1943) z domova důchodců u
Havlíčkova Brodu, další žena (ročník 1940) z Prahy-Michle a muž (†82) z Karlovarska. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték,
spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku, řekla na Primě. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečkou, kašlem, problémy s dýcháním). Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete
sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy. Zde dokonce na videu.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v Česku. V neděli 29. března jejich počet vystoupal na 2743 .
Neděle 22. března přinesla prvního mrtvého v Česku – 95letého seniora s pozitivním testem na koronavirus a dalšími zdravotními potížemi, který byl hospitalizovaný v Nemocnici Na
Bulovce.
Mezi první mrtvé patří také muž z havířovské nemocnice (roč. 1975), pacientka (†71) ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dále muž (†83) z Bulovky, senior (†88) ze středních Čech, který zemřel
doma. Šestým mrtvým je pacient z Thomayerovy nemocnice (†75), který měl i Parkinsonovu chorobu. Sedmým zemřelým je pacient (†80) z FN Hradec Králové s vážným onemocněním,
dvě mrtvé pacientky byly ve čtvrtek také ve VFN v Praze.
V Česku je omezen volný pohyb osob, nařízení má platit do 1. dubna.  Ven se smí pouze se zakrytými ústy a nosem na veřejnosti, Češi nesmí až na výjimky vycestovat a k nám nesmí
cizinci. Co všechno se ještě nesmí?

Koronavirus a karanténa v Česku
19:53
Dnes

Francie má více než 2600 mrtvých a více než 40.000 nakažených

Ve Francii počet úmrtí kvůli nákaze koronavirem stoupl na 2606, počet nakažených vzrostl na 40.174, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. O den dříve činil počet
úmrtí 2314 a počet potvrzených případů 37.575.

19:24
Dnes

Premiér Andrej Babiš vyvěsil u Kramářovy vily českou vlajku a připojil nápis Zvládneme to!

Důvod? Připomíná tak, že v době stavu nouze kvůli koronaviru si Česko zítra připomene 100. výročí uzákonění nejznámějšího českého symbolu. Tedy státní vlajky.

Dnes
!

„Na konci dubna by mělo být podle propočů 15 tisíc lidí,“  řekl ve vysílání TV Prima ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve vysílání také řekl, že ho mrzí potyčka na twitteru, kterou vedl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem ohledně distribuce respirátorů. „Myslím, že si to zítra s panem ministrem na vládě
vyjasníme. Věřím, že takové hádky už probíhat nebudou,“ klidnil atmosféru Vojtěch.

19:03
Dnes
!

Armáda podle mluvčí nevyhoví žádosti Vysočiny o pomoc v domově důchodců u H. Brodu, protože na to nemá kapacity. Hejtman Běhounek zatím odpověď nemá.

18:30
Dnes
!

V Česku zemřelo už 16 lidí nakažených novým koronavirem, nakažených je 2743. Počet uzdravených dál zůstává na 11. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.

129. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž
na Karlovarsku  seznam | nahoru
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V Česku zemřelo už 16 lidí nakažených novým koronavirem, nakažených je 2743. Počet uzdravených dál zůstává na 11. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.

18:14
Dnes

V Itálii je opět vysoký počet obětí nákazy nového koronaviru COVID-19. Jejich počet ale klesá.

V zemi přibylo za posledních 24 hodin 756 obětí nákazy koronavirem. Je to méně než v pátek a sobotu, kdy se bilance mrtvých zvýšila o 919, respektive 889.  S odvoláním na údaje
úřadu civilní ochrany o tom informoval deník La Stampa.

Nemoci COVID-19 už v Itálii od začátku epidemie podlehlo 10.779 lidí, celkový počet infikovaných se blíží 100.000.

Česko dnes poslalo do Itálie letadlo s ochrannými obleky. Pomáhá tak zemi zvládat boj s nemocí. Stejná zásilka s desetitisíci obleky putuje také do Španělska.

17:54
Dnes

V Praze přistál repatriační speciál vypravený ministerstvem zahraničí,  který přivezl Čechy z Peru a Mexika. Letadlo přepravilo i další občany EU.

17:35
Dnes

Letecký provoz nad Českem je kvůli koronaviru minimální, řada letadel je tak odstavených na ploše letiště v Praze.

17:40
Dnes
!

Karlovarský kraj má první oběť koronaviru. Obětí je 82letý muž s dalším chronickým onemocněním.  Kraj má ale už prvního vyléčeného pacienta. Celkem počet potvrzených případů
onemocnění COVID-19 dnes stoupl na 86, informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaela Zajíčková.

16:51
Dnes

Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100 000 až 200 000 lidí,  varoval hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci.

Právě ve Spojených státech je situace jednou z nejkritičtějších. Má nejvíce infikovaných - skoro 125.000. Nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.

16:50
Dnes
!

Počet nakažených novým koronavirem opět mírně narostl na 2716 lidí,  údaje ministerstva zdravotnictví jsou k času 16:30.

16:35
Dnes

V Hradci Králové přibylo hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Nákaza se navíc objevila také u dvou pracovníků hematologie.

Ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové je na infekční klinice v izolaci šest pacientů s COVID-19, tedy o jednoho více než v sobotu. U jednoho je průběh onemocnění těžký, u ostatních středně
těžký, řekl dnes odpoledne ČTK náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Nově se nákaza COVID-19 potvrdila u dvou pracovníků oddělení hematologie, kde se onemocnění vyskytlo u několika pacientů. V sobotu šlo o jednu pracovnici oddělení. Oba jsou v léčení v
domácí izolaci.

16:30
Dnes

Další repatriace Čechů. V Praze dnes odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci Škody Auto, ale i turisté, uvedl ministr Petříček.

16:15
Dnes

Další várka české pomoci odletí odpoledne do Madridu. Pro 10 tisíc ochranných obleků si přiletěl španělský armádní letoun. Na palubě bude mít i další dary z Litvínova. Informoval o tom na
twitteru ministr Tomáš Petříček.

16:08
Dnes
!

Zpřísnění opatření prý vláda nechystá. Premiér Andrej Babiš (ANO) vedl odpoledne videokonferenci, které se účastnil mj. také vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Ten v České televizi řekl,
že vláda na zítřejším jednání nerozhodne o žádných nových přísných opatřeních.

„Už jsme v situaci, kdy jsme řekli, že musíme s restrikcemi brzdit. Vypadá to, že se nám tu první nejhorší vlnu podařilo podchytit,“  věří Havlíček.

Místo restrikcí se kabinet teď podle vicepremiéra bude snažit pomáhat všem, kteří mají ztíženou práci a podnikání kvůli nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu. „Teď už budeme spíš
přicházet s dalšími prvky podpory. Zítra například navrhnu podporu pro dopravce,“ nastínil další záměr pomoci Havlíček, který je zároveň také ministrem dopravy a průmyslu a obchodu.

15:57
Dnes

Sobotní benefiční koncert České filharmonie pro dvě pražské a dvě brněnské nemocnice bojující s epidemií koronaviru vynesl 4,5 milionu korun.

Informovala o tom Vladana Drvotová z agentury 2media. Částka se podle ní ještě může zvýšit, protože lidé mohou peníze posílat dál až do 3. dubna. Kvůli zákazu pořádání společenských akcí
hráli hudebníci před prázdným hledištěm pražského Rudolfina. Diváci mohli koncert sledovat v České televizi nebo na internetu.

15:35
Dnes

Boxer Lukáš Konečný hlásí, že porazil koronavirus.

Sportovec tak rozšíří statistiky těch, kterým se podařilo vyléčit z nákazy COVID-19. Dobrou zprávu oznámil na svém facebookovém účtu.

České televizi pak Konečný řekl, že jeho léčba nebyla nijak složitá.

„Přes noc jsem to vypotil v posteli, aniž bych si dával nějaké paraleny. Přes noc jsem se vypotil a druhý den to bylo v pořádku,“  dodal. Ukazuje se tak, že průběh nemoci se u
každého projevuje jiným způsobem.

15:27
Dnes

Ve Velké Británii hlásí opět vysoký počet úmrtí. Jen dnes na nákazu COVID-19 tam zemřelo 209 lidí.  Počet mrtvých je tak ve Spojeném království 1228. Nakažených je 19.522, přičemž
testováno bylo více než 127.000 osob. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví.
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V sobotu britské úřady ohlásily, že nemoci COVID-19 podlehlo dalších 260 pacientů, což bylo dosud nejvyšší zvýšení bilance za jediný den. Počet potvrzených případů infekce se dnes oproti
sobotě zvýšil o zhruba 2500.

15:14
Dnes

Obyvatelé Litovle se těší na konec povinné karantény. Někteří jsou ale podle starosty Viktora Kohouta plní obav před možným dalším šířením nákazy COVID-19. Starosta Litovle Viktor Kohout
kvůli tomu apeluje na lidi, aby dodržovali současná opatření. Stejný apel zaznívá i z Uničova.

„Pocity jsou smíšené. Padesát procent lidí by ještě raději pokračovalo, mají obavu z dalšího šíření. Spoustě lidem se zase ulevilo. Jsou již 14 dní zavření, děti nebo důchodci
potřebují alespoň na procházku,“ komentuje konec povinné karantény starosta Kohout.

O konci střiktních pravidel, která přestanou platit o půlnoci z neděle na pondělí, se obyvatelé dozvěděli z místního hlášení nebo ze sociálních sítí starosty.

Obyvatelé města budou moci, stejně jako lidé z Uničova a dalších 19 obcí, od pondělka opustit kvůli nezbytným věcem své domovy a vyjít si na procházku. Dodržovat ale budou muset, stejně jako
lidé po celé zemi, nařízení vlády, která platí dál. Mezi nimi například povinnost nosit na veřejnosti roušku, nebo se pohybovat venku maximálně ve skupince dvou lidí. Výjimku tvoří rodinní příslušníci
žijící v jedné domácnosti.

15:02
Dnes

Mladoboleslavská nemocnice dnes dostala 600 respirátorů s nejvyšší ochranou s označením FFP3. Byly součástí opožděné zakázky a ministerstvo zahraničí se je rozhodlo věnovat tam, kde jsou
potřeba, uvedla v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

„Je na nemocnici, jak respirátory využije, my jim chceme pomoci v této svízelné situaci. Pro naše potřeby stačí roušky a pouze pár respirátorů necháváme například pro
konzuly, kteří musí do rizikových zemí. Jsem rád, že k tomu podobně přistupuje celá řada dalších institucí státní správy,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

14:40
Dnes
!

Celkový počet lidí nakažených novým koronavirem v Česku stoupl na 2697, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v čase 14:25.

14:30
Dnes

„Cítím se na svůj věk a okolnosti dobře, necítím se jako pacient a nemám příznaky, které by měly signalizovat možnou nákazu,“  uvedl kardinál Dominik Duka pro Radiožurnál. Sám je
– stejně jako další biskupové z Arcibiskupství pražského – v karanténě.

Duka přiblížil i to, jak je na tom emeritní biskup pražský Karel Herbst. „Zdravotní stav biskupa Karla Herbsta je dobrý, není v ohrožení života. Nemusíme mít obavy,“  uklidnil posluchače.
Herbst má COVID-19 a po páteční hospitalizaci v Nemocnici Pod Petřínem ho v sobotu převezli na JIPku do střešovické nemocnice.

14:29
Dnes

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Nizozemsku vzrostl o zhruba 1100, překročil 10.000. Počet úmrtí stoupl o 132 na 771, oznámily úřady.

14:28
Dnes

„Zdravotníci v terénu dostanou 300 tisíc respirátorů,“ řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na dodávce se prý domluvil v sobotu mimo jiné s prezidentem stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Toho navrhla TOP 09 jako zástupce opozice do Ústředního krizového štábu.

14:12
Dnes

Kraj Vysočina dnes požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženém koronavirem.

Na reakci ministerstva kraj zatím čeká. Nákaza se podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná chronická onemocnění,
dnes zemřela v nemocnici.

Domov se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. Hygienici tam do odvolání nařídili karanténu.

13:35
Dnes
!

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl v České televizi věkovou strukturu lidí, kteří v Česku dosud zemřeli nakažení koronavirem.  Až na muže z Havířova (†45), který
měl rakovinu, jde o pacienty seniorního věku s dalšími onemocněními.

13:27
Dnes

V novoměstské nemocnici je od sobotního poledne znovu v provozu jednotka intenzivní péče (JIP) na interním oddělení.  Zavřena byla ve čtvrtek kvůli jednomu zdravotníkovi s
prokázanou nákazou koronavirem. Od úterý byla v nemocnici mimo provoz část interního oddělení, kde chorobou COVID-19 onemocněla sestra. Když bude potřeba, může se i toto oddělení vrátit
do normálního režimu, řekla dnes mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

13:16
Dnes

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dnes zahájila zkušební provoz vyšetřovacího stanu pro lidi , kteří mají doporučení k odběru na testování na koronavirus. Plně by stan měl
fungovat od úterý. Od pondělí budou muset všichni lidi do nemocnice a z nemocnice také procházet stany, kde budou zdravotníci od ostatních oddělovat pacienty s podezřením na
COVID-19. Dnes o tom informovala mluvčí nemocnice Tereza Romanová.

13:10
Dnes

Koronavirus úřaduje v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. A personál se bouří.  Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD) prý zaspali a na penzisty i ohrožené pečovatele se prý vykašlali. „Nechali jste nás v tom,“ píše ministrům v otevřeném dopise Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR.

13:00
Dnes

Karlovarský kraj dostal o víkendu 2000 odběrových sad od státu.  Kraj jimi zásobí odběrové místo v Karlových Varech, dvě odběrové skupiny a je připraven otevřít další odběrová místa v
Chebu a v Sokolově. Na nákazu koronavirem je třeba otestovat co nejvíce lidí v regionu , uvedl dnes hejtman kraje Petr Kubis (ANO).

12:55
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Dnes

Hygiena zrušila od pondělka mimořádná opatření, která uzavřela na dva týdny Litovel, Uničov a dalších 19 obcí.  Hlídky policie se stáhnou po půlnoci.

12:50
Dnes

Bariéru, která byla umístěna ve Wu-chanu jako obrana proti šíření nákazy, lidé překračují navzdory zákazům.

12:48
Dnes

Bývalé garáže krajské Nemocnice s poliklinikou v České Lípě se proměnily na samostatnou jednotku určenou pro pacienty s podezřením na COVID-19.  V „polní nemocnici“ jsou
dvě lůžka s možností umělé plicní ventilace a deset lůžek standardních. Nejde o skutečnou polní nemocnici, pacienti tu budou čekat na výsledky testů, českolipská nemocnice totiž nemá plicní
oddělení, řekl dnes náměstek libereckého hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka (ODS).

12:47
Dnes

Došlo k mírnému zvýšení počtu nakažených v Česku. Za poslední dvě hodiny přibylo 20 nových potvrzených případů, nyní máme 2689 infikovaných.

12:45
Dnes

Karanténa pro Uničov, Litovel a další uzavřené obce v oblasti skončí o půlnoci na pondělí.  Uvedla to Česká televize.

❮
12345
❯

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16
mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku.
Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku.
Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
16 mrtvých a 2743 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku.
Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku.
Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE:
14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku.
Zemřel i muž na Karlovarsku (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 14 mrtvých a 2716 nakažených v Česku. Zemřel i muž na Karlovarsku ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697
nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer
Konečný se uzdravil (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes 2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes 2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes 2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes
2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes 2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték
počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a přes 2700 nakažených v ČR. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Bývalý boxer Konečný se uzdravil (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a
2697 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Splátky hypoték
počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus
ONLINE: 13 mrtvých a 2697 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v
Česku. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a
2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték
počkají (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 13 mrtvých a 2689 nakažených v Česku. Splátky hypoték počkají ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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Česko hlásí už 16 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k půlnoci na pondělí 2817 lidí. Od pátku přibylo sedm mrtvých, kromě seniorů je mezi nimi i zdravotní sestra z Thomayerovy
nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce o týden prodloužit omezení volného pohybu. A na jižní Moravě v pondělí začíná testování takzvané chytré karantény, která má

130. Koronavirus ONLINE: 16 mrtvých a 2817 nakažených v Česku. Začíná test
chytré karantény  seznam | nahoru
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pomoci v boji proti nemoci COVID-19. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Dění kolem šíření nemoci sledujeme
na Blesk.cz online.

Nový koronavirus Covid-19 se šíří extrémně rychle . Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky  (horečkou, kašlem, problémy s dýcháním). Aktuální počet nakažených a mrtvých můžete
sledovat zde, tady pak i s přehlednými grafy. Zde dokonce na videu.
V neděli 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil první tři případy výskytu nákazy přímo v Česku. V neděli 29. března jejich počet vystoupal na 2817 .
Neděle 22. března přinesla prvního mrtvého v Česku – 95letého seniora s pozitivním testem na koronavirus a dalšími zdravotními potížemi, který byl hospitalizovaný v Nemocnici Na
Bulovce.
Mezi první mrtvé patří také muž z havířovské nemocnice (roč. 1975), pacientka (†71) ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dále muž (†83) z Bulovky, senior (†88) ze středních Čech, který zemřel
doma. Šestým mrtvým je pacient z Thomayerovy nemocnice (†75), který měl i Parkinsonovu chorobu. Sedmým zemřelým je pacient (†80) z FN Hradec Králové s vážným onemocněním,
dvě mrtvé pacientky byly ve čtvrtek také ve VFN v Praze.
V Česku je omezen volný pohyb osob, nařízení má platit do 1. dubna.  Ven se smí pouze se zakrytými ústy a nosem na veřejnosti, Češi nesmí až na výjimky vycestovat a k nám nesmí
cizinci. Co všechno se ještě nesmí?

Koronavirus a karanténa v Česku
6:20
Dnes
!

Na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény, která má pomoci v boji proti nemoci covid-19. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží
hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda. Vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt
osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty.  Data, jejichž získání je
podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal.

Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. „Budou označeni za takzvané žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým,“  vysvětlil
náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Pokud lidé mají auto, mohou na odběr přijet sami. V případě pozitivního výsledku testu bude
infikovanému nařízena běžná karanténa. Negativně testovaní lidé se budou moci vrátit k běžnému životu.

6:15
Dnes

V Austrálii se dál zpřísňují opatření proti šíření koronaviru v momentě, kdy zde zpomaluje růst bilance potvrzených případů nákazy.  Ve dvou nejlidnatějších australských státech,
tedy v Novém Jižním Walesu a ve Victorii, budou moci policisti od úterka rozdávat vysoké pokuty za porušení pravidla omezujícího shromáždění na veřejnosti. V prvním z uvedených států bude
hrozit i vězení, napsala dnes agentura Reuters.

V Austrálii aktuálně evidují přibližně 4200 lidí nakažených virem a 17 úmrtí na nemoc covid-19,  kterou virus způsobuje. Podle úřadů se tempo šíření nákazy za poslední týden snížilo na
polovinu při opatřeních omezujících pohyb osob. Vláda ovšem režim dále zpřísňuje ve snaze naplno využít zpomalení infekce.

Australský premiér Scott Morrison v neděli vyzval své spoluobčany, aby co nejméně vycházeli ven a nescházeli se ve více než dvou lidech. Spolkové státy Victoria a Nový Jižní Wales, kde leží
nejlidnatější australská města Melbourne a Sydney, pak oznámily, že pro tamní obyvatele půjde o pravidlo, jehož dodržování bude vymáháno skrze pokuty ve výši až 1600 australských
dolarů (přes 24 000 korun). V Novém Jižním Walesu bude za účast na shromážděních hrozit i půlroční odnětí svobody.

6:02
Dnes

V Jižní Koreji v těchto dnech potvrzení nakažení přibývají výrazně pomaleji než v nejhorším období, což byl v tomto případě přelom února a března.  Korejské středisko pro
kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) ohlásilo denní nárůst bilance o 78 případů, zároveň se ale dalších 195 pozitivně testovaných pacientů nově zařadilo mezi uzdravené. Celkem se v zemi
infekce prokázala u 9661 lidí, z nichž 158 zemřelo, přes 5000 se jich už ze zdravotních potíží zotavilo.

5:57
Dnes

V pevninské Číně přibylo za neděli 31 známých případů nákazy koronavirem, zatímco zde nemoci COVID-19 podlehli další čtyři lidé.  Všechna čtyři úmrtí byla hlášena z provincie
Chu-pej, kde šíření koronaviru začalo, všechny nové případy infekce byly naopak opět v jiných částech země. S odvoláním na aktualizovaná oficiální čísla o tom informovala agentura Reuters.

Souhrnná bilance v Číně po víkendu narostla na 3304 mrtvých, 81 470 nakažených a více než 75 000 uzdravených pacientů.  Nedělní přírůstky v počtu pozitivních testů i obětí COVID-
19 jsou nižší než ty ze soboty, kdy bylo ohlášeno pět úmrtí a 45 nově odhalených případů nákazy.

Informace od čínské vlády nasvědčují tomu, že na čínském území se nákaza v posledních dnech a týdnech takřka vůbec nešíří.  Z Chu-peje nebyly nové případy hlášeny ani v předchozích
pěti dnech, většina oznamovaných pozitivních testů se již nějakou dobu týká lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Zároveň se ovšem objevují výpovědi, podle kterých do
oficiálních statistik nejsou zahrnováni všichni, u nichž přítomnost koronaviru prokážou testy.

5:50
Dnes

Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny.  Na nedělní tiskové konferenci to
médiím řekl prezident USA Donald Trump. Zároveň oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce
dubna.

Mnohé americké státy už ovšem kvůli rychle rostoucímu počtu odhalených případů nákazy přistoupily k tvrdším opatřením a svým obyvatelům co možná největší míru izolace nařídily. Infekce
koronavirem už se v USA podle televize CNN potvrdila u více než 137 000 lidí, což je výrazně více než v kterékoli jiné zemi světa, na 2400 pozitivně testovaných pacientů už umřelo.
Nejhůře je na tom stát New York, kde v neděli počet úmrtí přesáhl 1000, zatímco známých případů nákazy bylo hlášeno na 60 000.
„Modely odhadují, že vrchol v míře úmrtí nás pravděpodobně zasáhne za dva týdny,“  řekl Trump. Hlavní expert americké vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci předtím varoval, že
nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít 100 tisíc až 200 tisíc lidí. Trump podle agentury Reuters reagoval, že konečný počet úmrtí v uvedeném rozmezí by znamenal, že země odvedla
„velmi dobrou práci“.
Federální vláda od poloviny měsíce obyvatele USA mimo jiné vyzývá, aby se v zájmu zpomalení šíření viru vyhýbali shromážděním o více než deseti účastnících a uchýlili se do
14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Trump nyní oznámil, že doporučení zůstanou v platnosti nejméně o 30 dní déle, než bylo původně avizováno, tedy do konce dubna.
Nyní podle amerického prezidenta lze očekávat, že USA budou „na nejlepší cestě k uzdravení“ kolem přelomu května a června. AP hovoří o dramatické změně v přístupu šéfa Bílého domu, který
před několika dny v televizním rozhovoru přemítal o kostelech plných lidí během velikonočních svátků.
5:42
Dnes
!

„Statistika mrtvých? Nesmíme lidi manipulovat,“ upozorňuje majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský (44)  v obsáhlém rozhovoru, který poskytl
deníkům Blesk a E15, o nastupující krizi, ochranných opatřeních vlády i samotné nemoci. Mluví i z vlastní zkušenosti. Měl pozitivní test na koronavirus.

5:35
Dnes
!

Pěkné pondělní ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření nového koronaviru v Česku i ve světě. A začínáme dobrou zprávou - v neděli v Česku přibylo jen 160 lidí nakažených
koronavirem, je to nejméně za šest dní, celkový počet nakažených je tak 2817.
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Denní přírůstek tak klesl pod deset procent. Méně nakažených přibylo podle webu ministerstva zdravotnictví naposledy v pondělí 23. března, kdy přibylo 126 případů. Ministerstvo ale zatím
nezveřejnilo počet testů provedených během neděle.

23:40
29. 3. 2020

Děkujeme za pozornost našemu online zpravodajství, ve kterém budeme pokračovat od časného rána. Neděle 29. března pomalu končí, i tohle přinesla:

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním COVID-19.  O víkendu umírali hlavně senioři, ale přidala se k nim také sestra z pražské
Thomayerovy nemocnice, která zemřela doma v Říčanech. V Česku bylo k nedělnímu večeru 2805 potvrzených případů nákazy.
Omezení volného pohybu, které vláda zavedla proti šíření nákazy, potrvá zřejmě i po 1. dubnu.  Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhne vládě, aby ho protáhla o týden.
Ministři zasedají v pondělí odpoledne, už v 8:30 bude mít ale premiér Andrej Babiš (ANO) také videokonferenci s hejtmany.
Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.  Poté
je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou.
Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku.
Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku zasaženém koronavirem,  vojáci ale tvrdí, že z kapacitních
důvodů pomoci nemohou. Jeden ze seniorů ze zařízení, kde byli lidé hromadně nakaženi koronavirem, už zemřel.
Hygienici rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru.  Policie místní pochválila, že až na
několik výjimek plně spolupracovali. Karanténa se týkala 24 tisíc lidí.
Ministerstvo financí hodlá zavést půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů,  plánuje to ministryně Alena Schillerová (ANO).
Pokračuje i repatriace Čechů ze zahraničí.  V Praze dnes přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy, především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, další dva lety přepravily Čechy z
Latinské Ameriky a z Thajska. Češi naopak poslali pomoc do Itálie a Španělska, do každé země zamířilo 10 tisíc ochranných obleků.
Pandemie koronaviru si na světě vyžádala už přes 30 000 obětí, více než polovinu z nich tvoří obyvatelé evropských zemí.  Nejkritičtější situace panuje nadále na jihu Evropy a v USA.
Ve Španělsku za poslední den přibylo 838 mrtvých, což je zatím nejvyšší denní nárůst, nakažených tam evidují už skoro 80 000. Itálie oznámila 756 nových obětí nákazy, počet nakažených se
blíží 100 000. Nejvíce infikovaných - skoro 125 000 - mají ve Spojených státech, kde nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.
Nejvíce postiženým regionem je stát New York. Tamní guvernér dnes oznámil 237 nových úmrtí na nákazu koronavirem,  počet obětí v oblasti tak vzrostl na 965. Počet nakažených za
uplynulý den stoupl o 7195 na 59 513. Podle starosty New Yorku navíc ve městě do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů.
Slovenská vláda oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a živnostníkům v hodnotě do jedné miliardy eur (27,3 miliardy korun) měsíčně. Peníze stát použije kromě jiného
na proplacení větší části mzdy pracovníkům firem, které v souvislosti s pandemií musely z rozhodnutí úřadů uzavřít své provozy.
Hesenský ministr financí Thomas Schäfer spáchal sebevraždu, pravděpodobně kvůli tomu, že byl „hluboce znepokojen“ ekonomickými dopady pandemie koronaviru.  Podle
německého serveru The Local o tom informoval hesenský premiér Volker Bouffier. Respektovaný 54letý Schäfer byl v sobotu nalezen mrtvý poblíž železniční trati.
23:10
29. 3. 2020

Zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice: Další oběť koronaviru?

Středočeská policie v neděli vyjížděla k náhlému úmrtí ženy do Říčan. Podle agentury Aktu.cz tam zemřela zdravotní sestra, která pracovala v Thomayerově nemocnici. Podle dalších informací
Aktu.cz byla pozitivní na COVID-19.  Jestli je příčinou smrti, to určí až nařízená pitva. „Můžeme potvrdit, že doma zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. S ohledem na přání rodiny
k tomu nebudeme sdělovat žádné další informace,“ uvedl v sms zprávě pro Aktu.cz mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Video V Říčanech došlo k náhlému úmrtí ženy. Případem se zabývá policie. - Aktu.cz
23:05
29. 3. 2020

Premiér Andrej Babiš (ANO) po perném týdnu vynechal tentokrát své nedělní hlášení,  které mívá tradičně vydatnou délku. A natočil místo něj 13minutové video. V něm  mimo jiné říká,
že připravuje odklad plateb za mýto až do konce letošního září.

22:58
29. 3. 2020

Počet nakažených se opět zvýšil. Nově je v Česku prokazatelně nakaženo novým typem koronaviru 2805 lidí.  Aktuální bilanci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na stránkách COVID-
19 k 22:30.

Testovaných uvádí web podle ranních čísel 40 700. Obětí koronaviru bylo k 18. hodině v Česku celkem 16.

22:53
29. 3. 2020

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nás čekají kritické dny, přísnější opatření by už ale nezaváděl.

„Já už bych nic zásadně neměnil nebo nezpřísňoval. Ukazuje se, že jsme zatím utekli z toho italského kritického scénáře, ukazuje se, že vládní opatření fungují,“ řekl Nově dál
Hamáček, který ale podle svých slov nechce nic zakřiknout, je potřeba nastavená opatření vydržet. „Týden, který nás čeká, bude kritický, tam se bude lámat chleba,“ varoval před náročným
obdobím vicepremiér.

„Nechci nikoho strašit, ale je potřeba se podívat, jak ta epidemie probíhá v Itálii. Jsem přesvědčen, že není možné uvolňovat opatření, než projdeme bodem kulminace. Musíme to
vydržet, nikdo nechce, aby se tu opakovaly ty samé scény jako v Itálii nebo ve Španělsku,“ varuje před předčasným optimismem Hamáček, který nevyloučil, že většina opatření potrvá
ještě zhruba měsíc.

22:33
29. 3. 2020

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v TV Nova znovu omluvil za hádku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) kvůli distribuci roušek a respirátorů. Hamáček
také vyzval šéfa Ústředního krizového štábu, aby nedával silná prohlášení, která potřebují politické schválení.

„Pokud má pan Prymula na starosti boj s epidemií, tak by se měl soustředit na to, a nevěnovat se prohlášením, která potřebují politická rozhodnutí,“  vyzval Prymulu Hamáček.

22:05
29. 3. 2020
!

Zpěvák Joe Diffie, americká legenda country, zemřel v neděli ve věku 61 let nakažený koronavirem.  Za své kariéry vydal rodák z Oklahomy 13 studiových alb a vyhrál řadu cen,
například Grammy. Že má koronavirus, to se zpěvák hitu Pickup Man dozvěděl jen dva dny před smrtí – v pátek.

21:58
29. 3. 2020
!

Ministerstvo zdravotnictví vydává další mimořádné opatření. Týká se příjmu seniorů do domovů důchodců. Každý nový klient musí mít negativní vyšetření na koronavirus a jít na 14 dní do
preventivní karantény v samostatném pokoji. Nařízení bude podle tiskové zprávy ministertva rozeslané v neděli večer platit od pondělí 30. března.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na
ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná
opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
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poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí
vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich
zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

21:40
29. 3. 2020

O půlnoci končí karanténa Uničovska a Litovelska, policie před místními smekla. „Obyvatelé Uničovska a Litovelska, máte náš hluboký respekt a obdiv!  Za to, jak jste dokázali přijmout
omezení plynoucí z karantény celé oblasti! Až na pár provinilců jste skvěle spolupracovali a my vám za to děkujeme!“

21:20
29. 3. 2020

Kramářova vila je nasvícena do barvy trikolóry. Sídlo premiérů si připomíná předvečer 100. výročí české vlajky.  A to i přes problémy, které republika řeší s nákazou nového koronaviru,
nemocí COVID-19.

20:45
29. 3. 2020
!

Počet nakažených v Česku opět stoupl. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 je nyní 2775.  Čísla jsou aktuální k 20:25.

Ministerstvo zdravotnictví je zveřejňuje nepravidelně na speciálním webu.

20:22
29. 3. 2020

Obyvatelé Moskvy nesmějí ven. Starosta rozšíříl karanténu na všechny obyvatele.

Moskevský starosta rozšiřuje domácí izolaci ze seniorů na všechny obyvatele metropole, od pondělka budou smět z domu jen v nezbytných případech.

20:10
29. 3. 2020

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch v ČT. Nyní opatření platí do 1. dubna.

Volný pohyb po celé republice vláda zakázala už 15. března s účinností do 24. března. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo
do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

O dalších opatřeních a podporách pro obyvatele zasažené současnou koronavirovou krizí bude jednat vláda už v pondělí odpoledne. Ministři se mají sejít ve 14 hodin, tisková konference je v plánu
nejdříve v 16 hodin.

Vláda by mohla také jednat o prodloužení stavu nouze.  Ten současný platí do 11. dubna. Ministři podle svých slov ale potřebují více času na to, aby například mohli bez výběrových řízení
nakupovat zdravotnický materiál. Nouzový stav tak chtějí prodloužit o třicet dní. Zástupci opozice jim to ale nechtějí dát ve Sněmovně zadarmo a mají řadu podmínek, protože nevidí pro
prodloužení o měsíc často pádné důvody. O novém termínu už nemůže rozhodnout vláda sama, tak jako 12. března. Tentokrát už potřebuje souhlas Sněmovny.

Video Vláda vyhlásila stav nouze - Blesk TV
19:53
29. 3. 2020

Francie má více než 2600 mrtvých a více než 40 000 nakažených.

Ve Francii počet úmrtí kvůli nákaze koronavirem stoupl na 2606, počet nakažených vzrostl na 40 174, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. O den dříve činil počet
úmrtí 2314 a počet potvrzených případů 37.575.

19:24
29. 3. 2020

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyvěsil u Kramářovy vily českou vlajku  a připojil nápis Zvládneme to!

Důvod? Připomíná tak, že v době stavu nouze kvůli koronaviru si Česko zítra připomene 100. výročí uzákonění nejznámějšího českého symbolu. Tedy státní vlajky.

29. 3. 2020
!

„Na konci dubna by mělo být podle propočů 15 tisíc nakažených,“  řekl ve vysílání TV PRIMA ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve vysílání také řekl, že ho mrzí potyčka na twitteru, kterou vedl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem ohledně distribuce respirátorů. “Myslím, že si to zítra s panem ministrem na vládě
vyjasníme. Věřím, že takové hádky už probíhat nebudou,“ klidnil atmosféru Vojtěch.

19:03
29. 3. 2020
!

Armáda podle mluvčí nevyhoví žádosti Vysočiny o pomoc v domově důchodců u H. Brodu, protože na to nemá kapacity. Hejtman Běhounek zatím odpověď nemá.

18:30
29. 3. 2020
!

V Česku zemřelo už 16 lidí nakažených novým koronavirem, nakažených je 2743. Počet uzdravených dál zůstává na 11. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.

18:14
29. 3. 2020

V Itálii je opět vysoký počet obětí nákazy nového koronaviru COVID-19. Jejich počet ale klesá.

V zemi přibylo za posledních 24 hodin 756 obětí nákazy koronavirem. Je to méně než v pátek a sobotu, kdy se bilance mrtvých zvýšila o 919, respektive 889.  S odvoláním na údaje
úřadu civilní ochrany o tom informoval deník La Stampa.

Nemoci COVID-19 už v Itálii od začátku epidemie podlehlo 10.779 lidí, celkový počet infikovaných se blíží 100.000.

Česko dnes poslalo do Itálie letadlo s ochrannými obleky. Pomáhá tak zemi zvládat boj s nemocí. Stejná zásilka s desetitisíci obleky putuje také do Španělska.

17:54
29. 3. 2020

V Praze přistál repatriační speciál vypravený ministerstvem zahraničí,  který přivezl Čechy z Peru a Mexika. Letadlo přepravilo i další občany EU.

17:35
29. 3. 2020
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Letecký provoz nad Českem je kvůli koronaviru minimální, řada letadel je tak odstavených na ploše letiště v Praze.

17:40
29. 3. 2020
!

Karlovarský kraj má první oběť koronaviru. Obětí je 82letý muž s dalším chronickým onemocněním.  Kraj má ale už prvního vyléčeného pacienta. Celkem počet potvrzených případů
onemocnění COVID-19 dnes stoupl na 86, informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaela Zajíčková.

16:51
29. 3. 2020

Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100 000 až 200 000 lidí,  varoval hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci.

Právě ve Spojených státech je situace jednou z nejkritičtějších. Má nejvíce infikovaných - skoro 125.000. Nákaze podlehlo přes 2000 pacientů.

16:50
29. 3. 2020
!

Počet nakažených novým koronavirem opět mírně narostl na 2716 lidí,  údaje ministerstva zdravotnictví jsou k času 16:30.

16:35
29. 3. 2020

V Hradci Králové přibylo hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Nákaza se navíc objevila také u dvou pracovníků hematologie.

Ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové je na infekční klinice v izolaci šest pacientů s COVID-19, tedy o jednoho více než v sobotu. U jednoho je průběh onemocnění těžký, u ostatních středně
těžký, řekl dnes odpoledne ČTK náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Nově se nákaza COVID-19 potvrdila u dvou pracovníků oddělení hematologie, kde se onemocnění vyskytlo u několika pacientů. V sobotu šlo o jednu pracovnici oddělení. Oba jsou v léčení v
domácí izolaci.

16:30
29. 3. 2020

Další repatriace Čechů. V Praze dnes odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci Škody Auto, ale i turisté, uvedl ministr Petříček.

16:15
29. 3. 2020

Další várka české pomoci odletí odpoledne do Madridu. Pro 10 tisíc ochranných obleků si přiletěl španělský armádní letoun. Na palubě bude mít i další dary z Litvínova. Informoval o tom na
twitteru ministr Tomáš Petříček.

16:08
29. 3. 2020
!

Zpřísnění opatření prý vláda nechystá. Premiér Andrej Babiš (ANO) vedl odpoledne videokonferenci, které se účastnil mj. také vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Ten v České televizi řekl,
že vláda na zítřejším jednání nerozhodne o žádných nových přísných opatřeních.

„Už jsme v situaci, kdy jsme řekli, že musíme s restrikcemi brzdit. Vypadá to, že se nám tu první nejhorší vlnu podařilo podchytit,“  věří Havlíček.

Místo restrikcí se kabinet teď podle vicepremiéra bude snažit pomáhat všem, kteří mají ztíženou práci a podnikání kvůli nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu. „Teď už budeme spíš
přicházet s dalšími prvky podpory. Zítra například navrhnu podporu pro dopravce,“ nastínil další záměr pomoci Havlíček, který je zároveň také ministrem dopravy a průmyslu a obchodu.

❮
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27.03.2020 (08:53:06) Internet Česká rada sociálních služeb Plzen.eu - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Návštěva sociálních zařízení (fotografie: A. Jarošová)

Po návštěvě Městského ústavu sociálních služeb v minulém týdnu zavítal primátor města Plzně Martin Baxa ve čtvrtek 26. března do Diecézní charity Plzeň v Cukrovarské ulici, do Domovinky a
pozdravil ředitele Městské charity Plzeň Pavla Janouškovce, se kterým bude jednat v následujících dnech. Primátor Martin Baxa především zjišťoval současnou situaci organizací, co je nejvíce
trápí, čeho mají nedostatek a jaké mají budoucí plány týkající se vývoje koronaviru ve svých zařízeních. Zároveň chtěl především poděkovat všem obětavým zaměstnancům těchto zařízení.
Společně s primátorem se do zařízení vydala vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková.

S ředitelem Diecézní charity Jiřím Lodrem si primátor prošel sklady, odkud charita distribuuje ochranné pomůcky pro vybrané okresy Plzeňského kraje (respirátory, roušky, desinfekci) pro
Plzeňský kraj, výdejnu oblečení, výdej potravinové pomoci, která poskytuje jídlo potřebným dvakrát v týdnu a při uplynulém jednom výdeji vydali například potraviny až pro 350 lidí. Také Diecézní
charitě chybí tak potřebné respirátory především pro pracovníky, kteří pracují s lidmi bez domova. „Je úžasné, jak se lidé semkli dohromady a všichni se nám snaží pomoct, šijí nám roušky, za což
moc děkujeme,“ doplnil ředitel Jiří Lodr. Primátor Martin Baxa připomněl, že v současnosti je problémem města nedostatek šicích strojů, látky na roušky město zajistilo dostatek. Do boje s

131. Primátor Plzně zjišťoval situaci v dalších sociálních zařízeních   
seznam | nahoru
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koronavirovou pandemií jsou zapojeni všichni zaměstnanci charity včetně dobrovolníků, kteří pomáhají TOTEMu, Terénní krizová služba poskytuje po telefonu informace ohledně koronaviru a
podporu volajícím.

V Domovince na Slovanech primátor Martin Baxa zjišťoval, jak je organizace v oblasti terénních služeb zásobená a připravená na další vývoj situace v souvislosti se šířením koronaviru. Kromě
toho také přivezl Domovince dar – celkem 90 bavlněných dvouvrstvých roušek, který pro Domovinku ušil Jan Hosnedl s rodinou. Domovinka poskytuje služby denního a týdenního stacionáře a
terénní pečovatelskou službu, při které pomáhají seniorům v jejich domovech. Dohromady mají na starost přes čtyři stovky seniorů. Ředitelka Bohumila Hajšmanová připomněla, že Domovinka
stacionární služby ještě před vládními opatřeními uzavřela.

„Je úžasné, jak naše sociální zařízení v této pro ně velmi těžké době jsou spolu solidární. Paní ředitelka Hajšmanová například v začátku boje proti koronaviru poskytla ze zásob Domovinky
desinfekci pro Městský ústav sociálních služeb. Všichni poskytovatelé sociálních služeb v našem městě dělají maximum, nad rámec svých povinností se starají o klienty, kterým se snaží
zpříjemňovat například čas v pobytových zařízeních, kdy jsou odpoutáni od svých rodin,“ vyzdvihla snahu poskytovatelů sociálních služeb v Plzni vedoucí Alena Hynková.

Text: Adriana Jarošová
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Otevřít originál | Otevřít detail

Firma Kermi s.r.o. je ve Stříbře již 24 let, a  

V rámci projektu „Sociální automobil“ se naše společnost finančně podílela na zajištění automobilu, který byl určený pro „Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.“. Sociální automobil byl předán za
účasti představitelů zúčastněných firem a zástupců Statuárního města Plzně a Plzeňského kraje 

Koncem loňského roku jsme na benefiční akci prodejem cukroví a sladkého a slaného pečiva vybrali obnos 35.000,- Kč, který byl následně předán Farní charitě Stříbro - Domovu pro seniory sv.
Jana Pavla II. Finanční pomoc pro naše starší spoluobčany a potřebné převzali za vedení charity Ing. Jiří Lodr a Mgr. Jana Středová. +

Tradičně, jako každý rok proběhla na vánočním večírku Kermi sbírka a vybraný obnos byl rozdělen několika organizacím. Bylo vybráno 135.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena mezi tři
organizace. Největší část ve výši 80.000Kč byla předána jako finanční dar mateřským školkám ve Stříbře. Druhá část ve výši 30.000Kč byla předána opět Domovu pro seniory sv. Jana Pavla II a
poslední část ve výši 25.000Kč bude věnována Rodinnému centru ve Stříbře. 

V těchto aktivitách chceme pokračovat i v letošním roce a již nyní přemýšlíme nad tím, jakým způsobem bychom mohli pomoct potřebným. 

Nezapomínáme ani na naše zaměstnance. Víme, že spokojený zaměstnanec je stabilní zaměstnanec a není nám lhostejné, jaké problémy nebo životní situace řeší naši zaměstnanci v soukromí.
Proto jsme jim zdarma nabídli služby společnosti ELA – „Employee Life Assitant“. Je pět základních oblastí, které služba ELA nabízí a každá z nich má další velmi úzké specializace, které pokrývají
všechny stránky života člověka. Základní oblasti jsou psychologie, právo, mediace, finanční asistence a výživové a zdravotní poradenství, tedy zdravý životní styl. Základem ovšem je, že tyto
oblasti a skupiny poskytované služby, jsou navzájem propojené. Řeší všechny problémy celistvě a společně. V loňském roce průběžně využívalo těchto služeb 592 našich zaměstnanců, což činí
81% z celkového počtu. Tito zaměstnanci vznesli celkem 3356 dotazů. 

Ujistili jsme se, že tyto služby mají pro naše zaměstnance velký význam a i v letošním roce pokračujeme s rozšiřováním nabídky nejen těchto benefitů.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Plzeňský kraj
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Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Diecézní charita v Plzni, která provozuje pobytové i terénní pečovatelské a další služby sice od Plzeňského kraje dostává přerozdělené ochranné prostředky od státu, stále jich ale není
dostatek. Chybí zejména respirátory, které by měli používat zaměstnanci sociálních a zdravotních služeb charity.

S vybavením ochrannými prostředky pomáhá charitě také město Plzeň, dobrovolníci nebo firmy, které tisknou na 3D tiskárnách ochranné štíty, řekl novinářům ředitel charity Jiří Lodr.

"Plzeňský kraj je jeden z těch nejlepších v přidělování ochranných prostředků, přesto nám hlavně chybí respirátory. Dostáváme jich desítky, přitom bychom potřebovali spíše tisíce, pokud jsou
to respirátory nižší třídy, které vydrží osm hodin, tedy na jednu směnu," řekl Lodr. Další dodávky by charita měla dostat od kraje v neděli, v úterý a ve čtvrtek.

Charita dostala podle Lodra v pátek také první várku ochranných štítů vytištěných plzeňskou společností na 3D tiskárnách. "S velkou radostí jsem je rozvezl aspoň do první linie zdravotním
sestrám do pečovatelské služby do terénu a na domov pokojného stáží. Máme přislíbeno dalších 70 štítů," řekl Lodr. Charitě dál chybí rukavice, i díky pomoci města si zajišťuje dezinfekci nebo
látky na šité roušky. V nich má už téměř pokryté své základní potřeby.

V Plzeňském kraji se dosud podle dostupných informací neobjevil žádný případ nákazy koronavirem v pobytových zařízeních pro seniory u klientů ani u personálu. Podle Lodra je to i díky přísným
opatřením, které například charita zavedla. Úplný zákaz návštěv platil v domovech pokojného stáří ještě před celostátním nařízením. "Snažíme se zajistit maximálně bezpečné prostředí pro naše
klienty i zaměstnance," řekl Lodr.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x)
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