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Sociální služby (142)
Konfederace sociálních služeb (1) , A.N.O. (11), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (96) , Česká rada sociálních služeb (4) , Charita Česká republika (13) , Diakonie Českobratrské církve
evangelické (17)

 Supertéma: Sociální služby (142)
 Téma: Konfederace sociálních služeb (1)

1. Nebojte se koronaviru, uklidňují Čechy psychologové. Radí jim s dluhy i sháněním roušek  Lidovky.cz - Články

 Téma: A.N.O. (11)
2. Karanténa odřízla narkomany od drog. Bez náhražek mohou umřít, varují experti  Impuls - Články

3. Vznikla mapa pečovatelských služeb, užitečná může být především pro seniory  Info.cz - Česko

4. Na úplném okraji: i na drogově závislé dolehla pandemie koronaviru. Docházejí totiž drogy.  A2larm.cz - Články

5. SOBOTA 19:30 V souvislostech - Matěj Hollan:…  Facebook - Příspěvky

6. Narkomanům chybí zásoby z ciziny. Hrozí, že přejdou na silnější drogy  MAFRA, a.s. - MF DNES

7. Asociace vytvořila mapu pečovatelských služeb. Obce tak najdou mnohem snadněji pomoc pro seniory  Brněnská drbna - Zprávy

8. Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost Podané ruce vytvořily mapu pečovatelských služeb  Helpnet.cz - Články

9. Na základě výzvy, kterou zveřejnili Matěj Hollan… Facebook - Příspěvky

10. Pokud nemají senioři umírat, musíme testovat, shodují se Vobořil i Hollan  Zdravotnickydenik.cz - Články

11. Podané ruce v době korony: "Vnímám, že pro…  Facebook - Příspěvky

12. Narkomanům chybí drogy z ciziny. Bez náhražek mohou umírat, varují experti  24zpravy.com - Články

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (96)
13. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR… Facebook - Příspěvky

14. Domovy pro seniory smí přijímat jen klienty s negativním výsledkem testu na koronavirus  Prima - Zprávy FTV Prima

15. V Domovech důchodců chybí ochranné pomůcky, nemocní jsou klienti v sedmi z nich  Prima - Zprávy FTV Prima

16. Nosit roušky je správně. Nemůžeme nechat umírat seniory a slabé, říká Maďar  Video.aktualne.cz - DVTV

17. „Sociální pracovník by měl mít svou práci rád a vidět v ní smysl,“ říká nejlepší sociální pracovník roku 2019 Robert Knebl  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky -
Listy sociální práce

18. Poděkování Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Listy sociální práce

19. Nákaza v domovech pro seniory ČT24 - Zprávy v 16

20. V litoměřickém domově pro seniory je 52 nakažených. Dostanou ochranné obleky i brýle, říká Hamáček  Ihned.cz - Domácí

21. Tisková konference po jednání vlády  ČTK - News (automat)

22. Česko má 3257 nakažených, 31 lidí zemřelo  SeznamZpravy.cz - Články

23. Vážené pečovatelky ��, pečovatelé, sociální…  Facebook - Příspěvky
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24. Mezi nakaženými je teď asi pětina lidí nad 60 let  TV Nova - Televizní noviny

25. Obce Isusice.cz - Články

26. Dobrý den,Dovoluji si vas oslovit v této…  Facebook - Příspěvky

27. Vláda 23. - 30. března 2020  Fulsoft.cz - Články

28. Praha 27. 3. 2020: Děkovný dopis prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA  Ctyrlistekostrava.cz - Články

29. Nová nařízení ministerstva zdravotnictví týkající…  Facebook - Příspěvky

30. Pečovatelé v terénu nemají podle asociace dostatek ochranných pomůcek  Ceskenoviny.cz - Články

31. Vážení přátelé,MZ ČR iniciovalo vznik linky… Facebook - Příspěvky

32. V sociálních službách chybí personál, finance a ochranné pomůcky. Žádám vládu a MPSV, aby…  Twitter.com - Příspěvky

33. Odbory žádají politiky, aby neobviňovali z šíření nákazy personál  Drbna.cz - Články

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

35. 19 statečných brání seniory před virem  MAFRA, a.s. - MF DNES

36. Otestujte všechny klienty i zaměstnance domovů pro seniory, žádají organizace vládu  Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

37. Soukromá sociální zařízení se ocitla mimo systém, tvrdí spolumajitel jednoho z nich  Ekonomickymagazin.cz - Články

38. APSS ČR a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb  Apsscr.cz (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) - Články

39. KORONAVIRUS ONLINE: Nejvíce nakažených hlásí Praha. Nárůst nových případů ve středu zpomalil  Prima.iprima.cz - Zpravodajství

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

41. Desinfekce není v současné chvíli nikde tolik,…  Facebook - Příspěvky

42. Alza proti COVID-19: milion korun na vývoj plicních ventilátorů, roušky pro nezisk nebo nové projekty v Souhvězdí pomoci  Feedit.cz - Články

43. Vážení přátelé,vzhledem ke zvyšující se potřebě…  Facebook - Příspěvky

44. Jsem moc rád,že česká desinfekce ANTI COVID pomáhá i v zařízeních Asociace poskytovatelů sociálních…  Twitter.com - Příspěvky

45. Domovy seniorů mají nový problém. Jak a kdo má splnit nařízení o testech  SeznamZpravy.cz - Články

46. Sestřičky ubytoval v karavanech. Na konci dubna snad bude líp, věří exposlanec  SeznamZpravy.cz - Články

47. Zprávy (automat)  ČRo - Karlovy Vary - Zprávy (automat)

48. Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně  Blesk.cz - Články

49. Asociace žádá opatření pro případ výpadku personálu v domovech  Ceskenoviny.cz - Články

50. News (automat)  ČTK - News (automat)

51. Vážení přátelé,Ministerstvo zdravotnictví…  Facebook - Příspěvky

52. Ranní Plus (automat)  ČRo - Plus - Ranní Plus (automat)

53. Radní Šarapatka prozradil zvláštní zálibu: Dávivé výhřezy bolševických Parlamentních listů. Fridrichová a nab*ito v álejích  Parlamentnilisty.cz - Aréna

54. Organizace vyzvaly k plošnému testování v domovech pro seniory  Ceskenoviny.cz - Články

55. A další dobré zprávy už přichází z Asociace…  Facebook - Příspěvky

56. Zaměstnanci APSS a dobrovolníci stáčejí přes…  Facebook - Příspěvky

57. Senioři se nemohou stýkat se svými milovanými: Pomůže jim v tom 900 tabletů!  Blesk.cz - Články

58. Sbírka COVID_19 – na podporu sociálních služeb a…  Facebook - Příspěvky

59. Dvacet minut Radiožurnálu (automat)  ČRo - Radiožurnál - Dvacet minut Radiožurnálu (automat)

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

61. Uzavřené oblasti se otevírají Halonoviny.cz - Články

62. Koronavirus ONLINE: 17 mrtvých a 2837 nakažených v Česku. Nejhorší bude duben, míní Babiš  Blesk.cz - Články

63. Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí  E-Usti.cz - Články

64. V tuto chvíli máme počáteční soubor ochranných pomůcek k dispozici, říká ředitelka domu pro seniory  Rozhlas.cz - Radiožurnál

65. Maláčová nezvládá, jsme v dlouhodobém sporu. Funkcionářka sociálních služeb se s tím v rozhlase nepárala  Parlamentnilisty.cz - Aréna

66. Domovy důchodců zůstaly bez pomoci, přichází až teď  MAFRA, a.s. - MF DNES

67. V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39 pacientů  Ceskenoviny.cz - Články

68. Ochránit seniory je prvořadý úkol  MAFRA, a.s. - MF DNES

69. Televizní noviny (automat)  TV Nova - Televizní noviny (automat)

70. Roušek je dost, ale místo ochranných obleků kupuje domov seniorů pláštěnky  Impuls - Články

71. Vážení přátelé,APSS ČR a společnost Podané ruce… Facebook - Příspěvky

72. Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů  Ceskenoviny.cz - Články

73. Události (automat)  ČT1 - Události (automat)
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74. Stát netestuje seniory se symptomy, nemáme dost respirátorů, říká viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Domácí

75. Stát odmítá testovat seniory se symptomy, respirátory máme na deset dní, říká Lusková  Blisty.cz - Články

76. Drama v domovech důchodců pokračuje. V Litoměřicích je 52 nakažených seniorů, jeden zemřel  Forum24.cz - Články

77. Koronavirus v domovech pro seniory: Maláčová chce širší testování  Denik.cz - Česko

78. Domovy důchodců, kde se potvrdí nákaza, dostanou obleky, řekl Hamáček 24zpravy.com - Články

79. Z domovů důchodců zmizelo veselí. Jsme připravení se tu zavřít s nimi, říká ředitelka  Zpravy.aktualne.cz - Domácí

80. Nakažení v domovech pro seniory ČT1 - Události

81. Studio ČT24 (automat)  ČT24 - Studio ČT24 (automat)

82. 90′ ČT24 (automat)  ČT24 - 90′ ČT24 (automat)

83. Zdravotnická pomoc EPH a J&T půjde seniorům. Na boj proti koronaviru přispěje i Komárkova skupina  E15.cz - Články

84. V sociálních službách chybí personál, finance a…  Facebook - Příspěvky

85. U seniorů se příznaky nemoci covid-19 mohou lišit. Měření teploty nestačí Prima - Zprávy FTV Prima

86. KORONAVIRUS ONLINE: Nemoci podlehlo už 44 lidí, celkem má ČR 3805 testy potvrzených pacientů  Prima.iprima.cz - Zpravodajství

87. Nejméně každá pátá oběť koronaviru v Česku je z domovů pro seniory  SeznamZpravy.cz - Články

88. Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 31. března 2020  Vlada.cz - Pro média

89. Projekt „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech  Feedit.cz - Články

90. Domovy důchodců, kde se potvrdí nákaza, dostanou obleky, řekl Hamáček Eurozpravy.cz - Články

91. Distribuci respirátorů provází protichůdné kroky a spory  Zdravezpravy.cz - Články

92. Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty se symptomy, mělo by se řešit systematické…  Twitter.com - Příspěvky

93. Domovy důchodců jsou hořící doutnák  Denik.cz - Chrudimský deník

94. Nakažený koronavirem je i senátor. Schůzi to neohrozí  SeznamZpravy.cz - Články

95. Alibisti. Ministři to schytávají za snahu přehodit chyby na ostatní  SeznamZpravy.cz - Články

96. Nová data z domovů pro seniory: Chybí obleky a brýle, jinde stále i roušky  SeznamZpravy.cz - Články

97. Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy. Drsný vzkaz pro ministra Vojtěcha  Nasregion.cz - Články

98. Situace v domovech pro seniory ČT1 - Události

99. Nechali jste nás v tom. Budete mít stovky seniorů na svědomí, vzkázala vládě ředitelka domova  Frekvence1.cz - Články

100. Studio 6 II (automat) ČT24 - Studio 6 II (automat)

101. Vážení přátelé,Nadační fond Emil ve spolupráci… Facebook - Příspěvky

102. Služba pro seniory z Prahy 11  Praha 11 - Články

103. Zprávy (automat) ČRo - Region - Zprávy (automat)

104. Tisková konference po jednání vlády, 30. března 2020  Vlada.cz - Pro média

105. Mám o ni strašný strach, říká dcera nakažené devadesátileté ženy. Měsíc ji neviděla  Zpravy.aktualne.cz - Domácí

106. Společně se společností IRESOFT začínáme příští… Facebook - Příspěvky

107. Vážení přátelé,Jak řešit nedostatek zaměstnanců… Facebook - Příspěvky

108. Než začne plošné testování pracovníků sociálních služeb, musí být hotový krizový plán  Prima - Zprávy FTV Prima

 Téma: Česká rada sociálních služeb (4)
109. Seniory si bere domů jen málo rodin, domovy se chystají na možnou nákazu  24zpravy.com - Články

110. Diecézní charita v první linii Katyd.cz - Dieceze

111. Domovy pro seniory chystají krizový scénář MAFRA, a.s. - MF DNES

112. Plzeňská sociální zařízení dělají maximum, aby ochránila své klienty  Plzen.eu - Články

 Téma: Charita Česká republika (13)
113. ZPRAVODAJSTVÍ |„Ti nejohroženější potřebují… Facebook - Příspěvky

114. "Nejohroženější potřebují naši pomoc ihned." Charita vyhlašuje koronavirovou sbírku  Zpravy.proglas.cz - Články

115. #SKODAAUTOpomaha: ŠKODA AUTO se významně angažuje ve společném boji proti koronaviru  Autoperiskop.cz - Články

116. Již zítra! Tahle krize se dotkne velké řady…  Facebook - Příspěvky

117. #SKODAAUTOpomaha: ŠKODA AUTO se významně angažuje ve společném boji proti koronaviru  Škoda-storyboard.com - Články

118. Ranní Plus (automat) ČRo - Plus - Ranní Plus (automat)

119. Příběhy Vietnamců očima studentů. Pomozte vybrat vítěze soutěže Vietnam Stories Nazory.aktualne.cz - Články

120. Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!  Ado.cz - Články

121. Charita ČR vyhlásila sbírku pro ty, jež zasáhla vládní opatření  MoneyMAG.cz - Aktuality
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122. Šijete doma roušky a rádi byste pomohli potřebným…  Facebook - Příspěvky

123. Pozor drobná změna! Dnešní rozhovor Marek Výborný…  Facebook - Příspěvky

124. Již zítra večer! Marek Výborný povede rozhovor s…  Facebook - Příspěvky

125. Koncert pro 10 milionů se vrací do studia s novými hosty a zábavou  Mistnikultura.cz - Články

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (17)
126. Sociální služby v Jablonci jsou zajištěné  Statutární město Jablonec nad Nisou - Jablonecký měsíčník

127. Pandemie změnila život všem Statutární město Jablonec nad Nisou - Jablonecký měsíčník

128. Útoky Andreje Babiše na neziskový sektor narazily…  Facebook - Příspěvky

129. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob  Nasejablonecko.cz - Články

130. Petr Fiala: „Děkuji všem pečovatelkám a…  Facebook - Příspěvky

131. Na Praze západ nabízejí nákupy, roušky, venčení psů i psychologickou pomoc  Nasregion.cz - Články

132. V Turnově, Semilech i dalších obcích obdržely od kraje nanofiltry  Nasepojizeri.cz - Články

133. Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili  Nasejablonecko.cz - Články

134. Koronavirus ohrožuje hlavně seniory! Kam se mohou obrátit pro pomoc? SeznamZpravy.cz - Články

135. Roušky komplikují komunikaci lidem s poruchou sluchu Nasepojizeri.cz - Články

136. Dnes úřad premiéra vypustil do světa lež o tom,…  Facebook - Příspěvky

137. Poradna rozšířila služby Denik.cz - Rokycanský deník

138. Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru Nasejablonecko.cz - Články

139. Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry  Nasejablonecko.cz - Články

140. Andrej Babiš zachraňuje Ameriku a neví, co se děje doma  Forum24.cz - Články

141. Jak neziskové organizace pomáhají v době nouzového stavu? Manipulatori.cz - Články

142. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm  Nasejablonecko.cz - Články

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (05:05:06) Internet Konfederace sociálních služeb Lidovky.cz - Články Eva Presová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha 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.

„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 Lidovky.cz 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 serveru Lidovky.cz
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 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 serveru Lidovky.cz 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 serveru
Lidovky.cz 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.

1. Nebojte se koronaviru, uklidňují Čechy psychologové. Radí jim s dluhy i
sháněním roušek  seznam | nahoru
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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.

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  předseda (1x), hynek (1x), kalvoda (1x)

DUPLICITNÍ S: Nebojte se koronaviru, uklidňují Čechy psychologové. Radí jim s dluhy i sháněním roušek ( Lidovky.cz - Články, Konfederace sociálních služeb ); Psychologové radí, aby se lidé
koronaviru nebáli. V době nouzového stavu pomáhají v ordinacích i na dálku (Lidovky.cz - Články, Konfederace sociálních služeb ); Nebojte se koronaviru, uklidňují Čechy psychologové. Radí jim s
dluhy i sháněním roušek (24zpravy.com - Články, Konfederace sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (11:45:32) Internet A.N.O. Impuls - Články Markéta Lankašová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Opatření proti šíření nákazy koronaviru zasáhla i do života lidí závislých na drogách. Kvůli uzavření hranic vyschly drogové přeshraniční toky a třeba v Brně není k sehnání heroin. Sociální
pracovníci varují, že je narkomanům třeba zajistit náhražky jako například metadon, jinak přejdou na silnější a nebezpečnější látky.

Za nedostatek drog mohou nejen uzavřené hranice, přes které se zejména heroin pašuje, ale také omezený režim lékáren.

„Do lékáren chodí méně lidí, celkově je pohyb menší, proto si drogově závislí v lékárnách ani nenakoupí léky v takovém množství, aby se z nich dala droga připravit,“ popsal ředitel společnosti
Podané ruce Jindřich Vobořil. 

Podle něj tak mohou rychle vznikat nelegální varny a laboratoře, kde se drogy budou míchat či ředit. Jedním z nejčernějších scénářů je obava, že lidé místo „zavedených“ drog začnou brát
mnohonásobně silnější a nebezpečnější látky.

„Závislí naskočí na náhražky, které budou zrovna k dispozici. Mohl by to být fentanyl, silnější opioid. Jenže jeho použití je často smrtelné, protože závislý neodhadne dávku,“ prohlásil Vobořil.

Závislost se navíc často váže s depresí či duševními chorobami. A takových lidí s rostoucí nezaměstnaností či globální krizí přibývá.

„Nejde jen o závislost na tvrdých drogách, ale i konopí či alkoholu. Dělat, že tu takoví lidé nejsou, je nesmysl. Teď je důležité, aby se spustil výdej substitučních látek, ideálně organizovaně přes
města či centrálně od státu,“ navrhl Vobořil.

Souhlasí s ním i ředitel Asociace nestátních organizací a brněnský exnáměstek pro sociální oblast Matěj Hollan (Žít Brno).

„Pokud nechceme čelit velkým sociálním a zdravotním problémům, je nutné uživatelům této drogy zajistit dostatek substituce, protože závislost je jako nemoc, nejde jen tak najednou vysadit,“
uvedl Hollan. 

Po urgentním řešení situace volají i další organizace, které se zabývají drogovou problematikou. „Pokud se nezačne situace řešit okamžitě, může to mít vliv na životy mnoha závislých, zejména
pak uživatelů heroinu,“ upozorňuje i Paul Kubas z Nadačního fondu Abbigail Williams.

Fond, který v terénu pracuje kontroverzním způsobem, navrhuje ještě jiné řešení. Podle Kubase by bylo vhodné otevřít, alespoň v omezeném režimu, detoxikační centra a oddělení závislostí v
psychiatrických nemocnicích. 

Sociální pracovníci varují, že pokud nedojde k rychlé nápravě, vzroste i počet míst, kde se ilegálně drogy připravují.

„Černé laboratoře vyrostou třeba na Slovensku a k nám se pak drogy, o nichž nikdo není schopen říct, jak valné jsou kvality, prostě dostanou přes zelené hranice,“ dal příklad Vobořil.

Na distribuci kontrolovaných náhražek však musí dohlížet lidé, terénní pracovníci. Jenže právě v sociálním sektoru stále chybí ochranné pomůcky, kterými by se lidé pracující v terénu mohli
chránit.

„Závislí jsou často lidé bez přístřeší, takže zvýšená pozornost u terénních pracovníků na hygienická ochranná opatření musí být vyšší,“ myslí si Vobořil.

Brno v pondělí nabídlo neziskovým organizacím a terénním pracovníkům pomoc. O dostupnosti potřebných substitučních látek pro drogově závislé jednali na mimořádném zasedání i tamní radní.

„Pokud se na nás obrátí neziskové organizace, které jsou schopny a oprávněny substituci zajistit i bezpečně a řádně vydávat, jsme připraveni jim neprodleně finančně vypomoci,“ informoval
náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Narkomanům chybí drogy z ciziny. Bez náhražek mohou umírat, varují experti ( Impuls - Články, A.N.O. ); Narkomanům chybí drogy z ciziny. Bez náhražek mohou umírat, varují experti
(Idnes.cz - Články, A.N.O.);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (18:58:09) Internet A.N.O. Info.cz - Česko Vratislav Dostál

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v úterý spustila nástroj, který lidem umožní vyhledat pečovatelské služby, jež operují v jejich regionu. Jde o web mapapecovatelskychsluzeb.cz.
Užitečný může být jak pro starosty jednotlivých obcí, tak i pro seniory, kteří si nemohou, anebo se obávají dojít na nákup. Asociace zároveň spustila veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro
pečující osoby i klienty.

2. Karanténa odřízla narkomany od drog. Bez náhražek mohou umřít, varují
experti  seznam | nahoru

3. Vznikla mapa pečovatelských služeb, užitečná může být především pro
seniory  seznam | nahoru
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Podrobné informace ke sbírce lze nalézt na webu Darujme.cz. „Celé Česko je poměrně dobře pokryto sociálními službami, které pomáhají zvládat všemožné životní situace. Terénní služby jsou tu
od toho, aby pomáhaly lidem přímo v terénu či u nich doma. Pečovatelských služeb je několik set a pokrývají dohromady většinu České republiky,“ vysvětluje prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

„Na základě seznamu pečovatelských služeb od ministerstva práce a vlastní databáze jsme nechali vytvořit unikátní mapu určenou zejména pro starosty obcí, kde si mohou najít, jaké
pečovatelské služby operují v jejich regionu, jednoduše se propojit a pomocí generátoru univerzálních letáků informovat o této možnosti skutečně všechny občany v dané obci,“ dodává Horecký s
tím, že ochranu seniorů považuje za prioritu, obzvlášť v čase šířící se pandemie koronaviru.

„Pro pečovatelské služby je samozřejmé, že v této době budou pomáhat primárně se zásobováním seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím, jakým jsou
vnitřní prostory obchodů. Právě jsme tuto nabídku poslali všem více než 6 000 obcím v České republice, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této
nabídky podpořily. Budeme rádi, pokud využití této stabilní sítě pečovatelských služeb oficiálně doporučí obcím i ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí,“ zdůrazňuje Horecký.

Podle něj jde o nejjednodušší způsob, jak zajistit důslednou izolaci seniorů v domácnosti. Jeho kolegyně Renata Kainráthová pak zdůrazňuje, že terénní pečovatelské služby trvale zajišťují péči o
více než sto tisíc seniorů. „V této době jsou samy či ve spolupráci s dalšími subjekty schopny rozšířit své kapacity na několikanásobek a zásobovat základními potřebami všechny osamělé seniory,
v případě zájmu i více. Zaměstnanci našich služeb jsou vysoce školení profesionálové a senioři k nim chovají vysokou důvěru,“ nepochybuje Kainráthová.

Ředitel Asociace nestátních organizací a autor mapy pečovatelských služeb Matěj Hollan doplňuje, že se jedná o univerzální plošně aplikovatelný a spolehlivý systém, který může lidi co
nejrychleji provést současným nouzovým stavem.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Vznikla mapa pečovatelských služeb, užitečná může být především pro seniory ( Info.cz - Česko, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (06:09:12) Internet A.N.O. A2larm.cz - Články Apolena Rychlíková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zavřené hranice výrazně omezily dodávku drog do České republiky. Desítky tisíc lidí se závislostí teď neví, co bude dál. Podle odborníků jsou ve
velkém nebezpečí.

„V Brně došel heroin,“ oznámil před časem na Facebooku bývalý brněnský radní a šéf Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. Společně s tuzemským předním odborníkem na drogovou
problematiku Jindřichem Vobořilem vyzvali vládu, aby situaci začala řešit. „Drogově závislí můžou začít umírat,“ varují odborníci. Hollan dokonce žádá vládu, aby drogy potřebným lidem sehnala:
„Vláda svými opatřeními uzavřela hranice, což vedlo k odříznutí drogově závislých lidí od drog i substitučních látek. Je tedy její odpovědností, aby se o závislé postarala. Závislost je nemoc.“

Kdo se v posledních dvou týdnech musel vypravit do centra Prahy, mohl ho zažít tak trochu z jiné perspektivy. Město bez turistů je prázdné, zbavené zatěžujícího ruchu, o to více ale vynikají
některé jevy, které se v přeplněném davu ztrácejí. Najednou přesně vidíme, jací lidé nezůstávají v karanténě a proč. Většina z těch, kteří křižují pražské centrum, má sice roušky, bezpečně ani
zabezpečeně však nepůsobí. Lidí se závislostmi mezi nimi vynikají – jsou totiž viditelně neklidní. S každým dalším dnem, kdy drogy v ulicích chybějí, bude tento neklid narůstat. A spolu s ním i
obavy, k čemu může taková situace na české závislostní scéně vést.

Martina Těmínová, ředitelka pražské organizace Sananim, vážnost situace potvrzuje. „V ulicích je opravdu cítit napětí a neklid, obojí může kulminovat. Je sice velmi nepravděpodobné, že by
drogově závislí běžně útočili na kolemjdoucí, jako se to stalo paní Seelich. Její případ byl pravděpodobně kombinací psychózy a nucené abstinence, ale je pravda, že konflikty se můžou rozhořet
uvnitř drogových kolektivů a tam mohou být skutečně nebezpečné,“ říká.

Jen v Praze se s problematickým typem závislosti potýká na čtrnáct tisíc lidí, fungují tři kontaktní centra a tři velké skupiny terénních pracovníků. Více než deset tisíc lidí je tak nyní v ohrožení –
mohou přecházet na životu nebezpečné drogy, trpět vážnými psychickými i fyzickými obtížemi a vypadávat ze systému kontroly. „Dá se předpokládat, že si závislí začnou shánět různé náhražky,
nekvalitní drogy, nebo klidně úplně cokoliv,“ dodává Hollan.

„Množství drog na trhu se snížilo, do Česka nepřicházejí prekurzory na výrobu pervitinu a černý trh s heroinem je na tom také špatně. Jsou zavřené ordinace, kde se předepisoval subutex –
substituční látka pro heroinové uživatele, kterou si závislí většinou sdílí mezi sebou. Není kde ani z čeho brát.“ Podle Těmínové by nejbezpečnější variantu představovalo převedení většiny
drogově závislých lidí do legální substituce.“ Dnes máme v tomto typu léčby jen velmi malý počet lidí,“ upozorňuje ředitelka Sananim, která v legální substituci vidí naději pro závislé i pro sociální
pracovníky.

Léčba legální substitucí se soustřeďuje na kontrolované podávání drog, doprovázené řadou dalších sociálních a psychologických opatření. Drogově závislí si pro své látky chodí přímo na výdejní
místa, čímž odpadá shánění drog na černém trhu – jejich závislost je tak více monitorovaná a péče více komplexní. Tuto službu hradí pojišťovna, nicméně smlouvu na legální substituční látky mají
pouze dvě organizace v Praze. Sananim se tímto způsobem věnuje zhruba osmdesáti lidem. Dvě třetiny z nich jsou skoro plně stabilizovaní: potřebují pouze substituci, která je jim lékařsky
předepisovaná, ale jinak fungují úplně normálně – mají práci, vztahy, stabilní bydlení. Pouze zbylá třetina má doprovodné programy, terapeutickou pomoc, individuální nebo skupinovou podporu.

V programu legální substituce dochází také k umenšování kriminality, protože závislí lidé méně kradou či žebrají, čímž získávají i více času. Ten se dá využívat k hledání práce a bydlení nebo ke
snahám o vlastní ukotvení. „Má to komplexní efekt, je to cesta, jak opravdu pomáhat,“ říká Těmínová. Jenže dříve liberální přístup k drogové politice se v Česku přitvrzuje a i u nás se objevuje
snaha po represivnějších postupech. Zdá se, že jejich limity začíná koronavirová krize ukazovat. „Běžný režim lidí se závislostí je shánět si po celý den peníze na drogu a pak si shánět drogu. To
se pojí s každodenní kriminalitou všeho druhu. Ukradnete v obchodě nějaké věci, třeba v hodnotě pěti tisíc, prodáte je za tisícovku, abyste si vydělali na drogu, a za zbytek si nakoupíte jídlo,“
popisuje Těmínová. „Jenže hodně obchodů je teď zavřených a drogově závislí tak nejenže nemají drogy, ale mnohdy nemají ani co jíst a hladoví,“ odkazuje Těmínová na další problémy lidí se
závislostmi.

Organizace zaměřené na pomoc drogově závislým v Praze se stejně jako většina klíčových institucí v Česku potýkají s alarmujícím nedostatkem ochranných pomůcek. Chybějí roušky, respirátory,
hygienické potřeby jako dezinfekce nebo speciální ochranné obleky. To terénním pracovníkům i lidem v centrech výrazně komplikuje práci – třeba už jen proto, že vzhledem k povinnosti nosit
roušku na veřejnosti se snaží většinu pomůcek dávat přímo lidem na ulici. Právě mezi oslabenými lidmi se závislostmi by se koronavirus mohl nekontrolovatelně šířit a je třeba je chránit – i s
ohledem na takzvanou majoritu. O to se nyní snaží pražský magistrát, který prázdné hotely a hotely pronajímá právě lidem z ulice a stěhuje do nich i sociální pracovníky a pracovnice, kteří lidem z
okraje pomáhají a zajišťují jim zdravotní a hygienickou pomoc. „Hodně našich klientů se v těchto zařízeních nachází a my teď musíme zajistit, aby se jim dostalo pomoci. Dá se očekávat, že část z
nich se pokusí o abstinenční léčbu. Takoví lidé potřebují maximální psychickou i fyzickou pomoc. Řada drogově závislých se může naopak dostat do potíží a budou potřebovat substituci,“
vysvětluje Těmínová.

Pravidelná terénní pomoc, vyměňování injekčních stříkaček, práce přímo s postiženými, to jsou podle Těmínové specifika českého přístupu k drogově závislým. Díky tomu je na drogové scéně
například minimální výskyt HIV pozitivních lidí. I přesto Těmínová upozorňuje na to, že právě stávající situace odhaluje bolavá místa drogové politiky v Česku. „Vím, že na to není dostatek času, ale
masové rozšíření substituční péče by teď pomohlo ze všeho nejvíce. Umožnilo by nám to kontrolovanou detoxikaci i kontrolovanou substituční léčbu, podle potřeby závislých.“ Ředitelka Sananimu
se obává hlavně toho, že neklid mezi závislými bude narůstat. „Pokud tento stav potrvá a nebude se nijak řešit, bude jim blbě.“ To může podle Těmínové vést k prohloubení stigmatizace drogově
závislých, klienti budou více nenávidění, což do budoucna zkomplikuje možnosti progresivních drogových politik. K celé situaci dodává ale ještě jednu věc: „Pokud drogy nebudou, začnou masivně
konzumovat alkohol. I to může situaci lidí na ulici rychle zhoršit.“

4. Na úplném okraji: i na drogově závislé dolehla pandemie koronaviru. Docházejí
totiž drogy.  seznam | nahoru
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„Je vypracovaný materiál pro vládu, který v oblasti dotačních programů na drogy zohledňuje koronavirovou pandemii,“ říká Matěj Hollan. „De facto jde o to, aby vláda urychleně zajistila dostupné
substituční látky. Jsou na evropském trhu, ale je potřeba dostat je k nám a dát k nim drogově závislým lidem přístup.“ Stejně jako Těmínová vnímá současnou situaci jako možnost, jak
reorganizovat celou drogovou politiku České republiky směrem k progresivnějším a nápomocnějším metodám, jeho největší obavy se ale nyní soustřeďují k nejbližším dnům a týdnům. „Jestli
vláda nezačne urychleně jednat, je riziko, že začnou závislí lidé i umírat,“ shrnuje Hollan.

Drogově závislí nejsou skupinou, o kterou by společnost jevila zájem – a to nejen v dnešní pandemické době, ale obecně. Zatímco solidaritu s důchodci, lidmi pracujícími v pečujících povoláních,
se zdravotníky v první linii nebo s ekonomicky oslabenými lidmi projevuje dnes většina z nás, závislí lidé stojí spolu s lidmi na ulici tradičně na okraji zájmu. Jenže uzavřené hranice na ně udeřily až
nečekaně tvrdě a mnozí z nich dnes prožívají dost těžké časy. Bylo by tak dobré, kdyby se k tomu vláda postavila čelem. Pomoc, kterou lidé se závislostmi potřebují, sice nebude patřit k highligtům
na Babišově politickém PR, je ale doslova životně důležitá.

Autorka je redaktorka Alarmu.

SEKCE: Ostatní POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (17:52:34) Sociální sítě A.N.O. Facebook - Příspěvky Tv Noe

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

SOBOTA 19:30 V souvislostech - Matěj Hollan: Ochrana seniorů(PREMIÉRA)- Veronika Sedláčková si pozvala do pořadu V souvislostech ředitele Asociace nestátních organizací Matěje
Hollana, aby komentoval současnou situaci nejen v zařízeních pro seniory, ale i terénních služeb. Jak stát pomáhá? Jak by pomáhat měl? Jaká je komunikace státu a nevládního sektoru?

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (23:10:00) Tisk A.N.O. MAFRA, a.s. - MF DNES (mls)

Otevřít originál | Otevřít detail

BRNO Na první pohled hodně nezvyklý problém teď řeší Brno. Kvůli uzavření hranic a omezenému provozu lékáren nejsou k sehnání drogy, včetně heroinu. Sociální pracovníci varují, že pokud se
k narkomanům nedostanou ani substituční látky, začnou užívat ještě silnější a nebezpečnější náhražky. 

„Do lékáren chodí méně lidí, proto si tam závislí ani nenakoupí léky v takovém množství, aby se z nich daly obvyklé drogy připravit,“ popsal ředitel brněnské společnosti Podané ruce Jindřich
Vobořil. 

Podle něj tak mohou rychle vznikat nelegální varny a laboratoře, kde se drogy budou míchat či ředit. Jedním z nejčernějších scénářů je obava, že lidé místo „zavedených“ drog začnou brát
mnohonásobně silnější a nebezpečnější látky. „Závislí naskočí na náhražky, které budou zrovna k dispozici. Mohl by to být fentanyl, silnější opioid. Jenže jeho použití je často smrtelné, protože
závislý neodhadne dávku,“ prohlásil Vobořil. 

Brno na náhražky přispěje  

Souhlasí s ním i ředitel Asociace nestátních organizací a exnáměstek pro sociální oblast Matěj Hollan (Žít Brno). „Pokud nechceme čelit velkým sociálním a zdravotním problémům, je nutné
uživatelům heroinu zajistit dostatek substituce, protože závislost je jako nemoc, nejde jen tak vysadit,“ uvedl Hollan. 

Závislost se navíc často váže s depresí či duševními chorobami. A takových lidí s rostoucí nezaměstnaností či globální krizí přibývá. „Nejde jen o závislost na tvrdých drogách, ale i konopí či
alkoholu. Dělat, že tu takoví lidé nejsou, je nesmysl. Teď je důležité, aby se spustil výdej substitučních látek, ideálně organizovaně přes města či centrálně od státu,“ navrhl Vobořil. 

A právě Brno hned včera nabídlo pomoc. O dostupnosti potřebných substitučních látek pro drogově závislé jednali na včerejším mimořádném zasedání i zdejší radní. 

„Pokud se na nás obrátí neziskové organizace, které jsou oprávněné substituci zajistit a řádně a bezpečně ji vydávat, jsme připraveni jim neprodleně finančně vypomoct,“ informoval náměstek
brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).

5. SOBOTA 19:30 V souvislostech - Matěj Hollan:…   
seznam | nahoru

6. Narkomanům chybí zásoby z ciziny. Hrozí, že přejdou na silnější drogy   
seznam | nahoru
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SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Jihomoravský kraj

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (15:52:03) Internet A.N.O. Brněnská drbna - Zprávy mapapecovatelskychsluzeb.czSabina Žilková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vytvořila a spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si mohou zastupitelé obcí vyhledat pečovatelskou nebo asistenční
službu pro zajištění pomoci seniorům v obci. Spolu se Společností Podané ruce také spustili sbírku pro nákup ochranných pomůcek pro sociální pracovníky.

Oslovené sociální služby budou seniorům pomáhat třeba s nákupy. Ti se tak budou moci vyhnout rizikovému pobytu v obchodech, ve kterých jim hrozí nákaza koronavirem.  „Ochrana seniorů je
pro nás dlouhodobě na prvním místě, v této těžké situaci obzvláště. Pro terénní služby je samozřejmé, že pokud mají volnou kapacitu, budou v této době pomáhat primárně se zásobováním
seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím. Tuto nabídku pomoci jsme poslali více než šesti tisícům obcí v České republice, Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této nabídky podpořily,” říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Autorem nápadu vytvořit mapu sdružující poskytovatele sociálních služeb je Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a bývalý náměstek pro sociální věci města Brna. „Podobnou
nabídku jsme udělali na žádost starosty Židlochovic, Jana Vituly, pro jeho obec. Přišlo mi, že je škoda tvořit to jen pro jednu obec, když pečovatelské služby působí všude. Například v
Jihomoravském kraji pokrývá všechny obce, které nemají svoji vlastní pečovatelskou službu, Charita. Jinde je to podobné,” vysvětluje Hollan. Jedná se podle něj o univerzálně aplikovatelný a
spolehlivý systém, který může za současného nouzového stavu pomoct v celé republice.

Na stránce je možné také vygenerovat univerzální leták pro informování občanů o možnostech donášky potravin či zajišťování dalších životních potřeb. Pokud na stránce není k dispozici vhodná
pečovatelská služba (nebo má třeba přetíženou kapacitu), je možné kontaktovat provozovatele stránky i přímo na emailu info@mapapecovatelskychsluzeb.cz.

Zájemci mohou na stránce také společnosti Podané ruce přispět finanční částkou na ochranné pomůcky pro sociální pracovníky i jejich klienty.  „Všichni v sociálním sektoru nyní táhnou za jeden
provaz, proto jsme se rozhodli, že Společnost Podané ruce ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb uspořádá masivní sbírku, ze které bude možné financovat nezbytné
potřeby sociálních služeb a jejich klientů v době koronaviru. Prosíme, šiřte informaci o této finanční sbírce, potřebujeme se společně postarat o staré lidi i další rizikové skupiny,” vyzývá k
solidaritě Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané Ruce,

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: Asociace vytvořila mapu pečovatelských služeb. Obce tak najdou mnohem snadněji pomoc pro seniory ( Brněnská drbna - Zprávy, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Poskytovatelé sociálních služeb vytvořili mapu pečovatelských služeb, obce tak mohou snadno vyhledat pomoc pro seniory (Brněnská drbna - Zprávy, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Poskytovatelé sociálních služeb vytvořili mapu pečovatelských služeb, obce tak mohou snadno vyhledat pomoc pro seniory (Brněnská drbna - Zprávy, A.N.O.);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (09:42:05) Internet A.N.O. Helpnet.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Největší česká organizace zastřešující sociální služby Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR (APSS ČR) dnes (31.3.) spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz , na
nichž si mohou nejen starostové všech obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich
obci. Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech.
Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany.

Spolu se Společností Podané ruce, o. p. s., také pro zajištění ochranných prostředků a dalších nezbytných věcí pro činnost sociálních služeb pořádá velkou veřejnou sbírku COVID-19 − Sbírka pro
sociální služby a jejich uživatele na portálu Darujme.cz, https://www.darujme.cz/projekt/1202830 a na stránkách https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/ . „Celé Česko je poměrně dobře

7. Asociace vytvořila mapu pečovatelských služeb. Obce tak najdou mnohem
snadněji pomoc pro seniory  seznam | nahoru

8. Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost Podané ruce vytvořily
mapu pečovatelských služeb  seznam | nahoru
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pokryto sociálními službami, které pomáhají zvládat všemožné životní situace. Terénní služby jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem přímo u nich doma. Pečovatelských služeb je několik set a
pokrývají dohromady většinu České republiky. Na základě seznamu pečovatelských a asistenčních služeb od MPSV a vlastní databáze jsme nechali vytvořit unikátní mapu určenou zejména pro
starosty obcí, kde si mohou najít, jaké terénní služby operují v jejich regionu, jednoduše se propojit, domluvit se na spolupráci a pak pomocí generátoru univerzálních letáků informovat o této
možnosti všechny občany v dané obci. Ochrana seniorů je pro nás dlouhodobě na prvním místě, v této těžké situaci obzvláště. Pro terénní služby je samozřejmé, že pokud mají volnou kapacitu,
budou v této době pomáhat primárně se zásobováním seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím, jakým jsou vnitřní prostory obchodů. Právě jsme tuto nabídku
poslali všem více než 6 000 obcím v České republice, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této nabídky podpořily. Budeme rádi, pokud využití této
stabilní sítě pečovatelských služeb oficiálně doporučí obcím i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to nejjednodušší způsob, jak zajistit důslednou izolaci seniorů v
domácnosti,“ komentuje aktivitu prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký . „Terénní pečovatelské a asistenční služby trvale zajišťují péči o více než 100 000 seniorů.
Tuto dobu vnímáme jako naprosto mimořádnou, a proto se snažíme pomoci i ostatním seniorům. Důležité jsou však naše kapacitní možnosti, zejména personální, ale také v oblasti mobility,
protože ne každá služba má k dispozici dostatečný vozový park. Zaměstnanci našich služeb jsou vysoce školení profesionálové a senioři k nim chovají vysokou důvěru,” doplňuje viceprezidentka
APSS ČR pro terénní služby Renata Kainráthová . Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a autor tohoto nápadu , říká: „Podobnou nabídku jsme udělali na žádost starosty
Židlochovic, Jana Vituly, pro jeho obec. Přišlo mi, že je škoda tvořit to jen pro jednu obec, když pečovatelské služby působí všude. Například v Jihomoravském kraji pokrývá všechny obce, které
nemají svoji vlastní pečovatelskou službu, Charita. Jinde je to podobné. Jedná se zkrátka o univerzální plošně aplikovatelný a spolehlivý systém, který nás může co nejrychleji provést současným
nouzovým stavem, ať je to brzy za námi. Nyní ho může využívat jednotně celá republika.” Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce: „Naše organizace se primárně zaměřuje na uživatele
návykových látek. Fungování terénních sociálních služeb je ale vesměs podobné, naši zaměstnanci jsou nechráněni před nákazou koronavirem, nemáme testy, ochranné pomůcky atd. Všichni v
sociálním sektoru nyní táhnou za jeden provaz, proto jsme se rozhodli, že Společnost Podané ruce ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb uspořádá masivní sbírku, ze které
bude možné financovat nezbytné potřeby sociálních služeb a jejich klientů v době koronaviru. Prosíme, šiřte informaci o této finanční sbírce, potřebujeme se společně postarat o staré lidi i další
rizikové skupiny. Finanční dary je možné posílat přes portál Darujme.cz, https://www.darujme.cz/projekt/1202830,nebo přímo na stránkách https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka skrz
transparentní účet č. 2701786666/2010.“ Veronika Hotová

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost Podané ruce vytvořily mapu pečovatelských služeb ( Helpnet.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Asociace
poskytovatelů sociálních služeb a… (Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Asociace poskytovatelů sociálních služeb a… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Vážení přátelé,APSS ČR a společnost Podané ruce… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (14:56:47) Sociální sítě A.N.O. Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Na základě výzvy, kterou zveřejnili Matěj Hollan z Asociace nestátních organizací, ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil a Oldřich Haičman z Diecézní charita Brno, vznikl
následující rozhovor pro Respekt o hrozící krizi sociálního sektoru v době koronavirové epidemie. Přečtete si! Už teď můžeme situaci měnit společně: ze sbírky na transparentní účet
2701786666/2010 pořizujeme zdravotnické potřeby a testery pro klienty i pracovníky sociálních služeb.https://www.respekt.cz/rozhovor/muselo-se-to-stat-domovy-senioru-jsou-casovana-bomba

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (05:43:03) Internet A.N.O. Zdravotnickydenik.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Muselo se něco stát, aby se věci začaly hýbat. Asociace poskytovatelů sociálních služeb i zdravotnické odbory již v první polovině března, kdy se v České
republice začala šířit nákaza COVID-19, upozorňovaly na nedostatek roušek a dalších ochranných prostředků v sektoru, kde dochází k častému fyzickému
kontaktu s nejohroženější skupinou obyvatelstva – se seniory. Až do minulého týdne, kdy se objevily první případy nákazy a následných úmrtí v domovech pro
seniory, však vláda zaměřovala svou pozornost primárně na ochranu zdravotnického sektoru. Tento týden již ohlásila první dodávky ochranných prostředků i
pro zařízení pobytových sociálních služeb. Tím to však podle poskytovatelů nekončí. Hovoří o potřebě plošného testování sociálních pracovníků a zapomínat
se nesmí ani na situaci v terénu.

„Sociální služby mají 84 tisíc pracovníků, z toho je naprostá většina v přímé péči. Nemají ochranné pomůcky, nikdo je netestuje, ani jejich klienty. Vláda zakazuje jezdit na chaty, ale tam, kde je ta
nejrizikovější skupina, nic neřeší,“ řekl Zdravotnickému deníku ještě koncem minulého týdne ředitel společnosti Podané ruce a bývalý Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „V první
linii jsou i sociální pracovníci, pečovatelky či zdravotní sestry v sociálních službách, kteří mohou sami roznášet nákazu. Je přeci důležité, aby nezačali umírat lidi, kteří jsou v riziku,“ tvrdí Vobořil.

Právě až do konce minulého týdne se musely organizace a zařízení poskytující sociální služby, jako jsou domovy pro seniory nebo pečovatelské služby, v souvislosti s přípravou na šíření nákazy
COVID-19 zcela spolehnout na vlastní iniciativu, pomoc dobrovolníků či pochopení a podporu svého zřizovatele (můžete si o tom přečíst také v rozhovoru zde). „V Brně jsme díky aktivitě Šijeme
roušky našili tisíce roušek, já se snažím dovézt roušky přímo z Číny, rozvážíme dezinfekce. Dobrovolnicky jsme si přeložili různá doporučení. Zjišťujeme, kdo z dobrovolníků je medik či zdravotní
sestra, abychom dokázali doplnit chybějící sociální pracovníky. Jen díky tomu tu zatím nemáme scénář jako v Itálii,“ popisuje Vobořil.

Společnost Podané ruce dále ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb (ASPP), která je největší českou organizací zastřešující sociální služby, uspořádala veřejnou sbírku, z níž se
mají financovat nezbytné potřeby sociálních služeb a jejich klientů. Podobnou sbírku zaměřenou přímo na podporu domovů pro seniory organizuje například i Nadační fond pomoci. ASPP také
začátkem tohoto týdne spustila internetovou Mapu pečovatelských služeb určenou především pro starosty obcí, kde je možné najít seznam terénních služeb operujících v jejich regionu, propojit se
s nimi a domluvit na spolupráci. „Fungování terénních sociálních služeb je vesměs podobné a naši zaměstnanci nejsou před nákazou koronavirem nijak chráněni. Všichni v sociálním sektoru teď
táhnou za jeden provaz,“ okomentoval iniciativu Vobořil.

Bez testů se nepohneme

S prvními případy nákazy COVID-19 v domovech seniorů ohlásila nakonec počátkem týdne dodávky ochranných prostředků pro pobytové (nikoli však terénní) sociální služby, včetně ochranných
obleků a brýlí (ovšem pouze v případě prokázané nákazy), i česká vláda. Pozornost poskytovatelů sociálních služeb se nyní začíná obracet k testování svých pracovníků. Podle nich je to další
klíčový nástroj, jak zamezit šíření nákazy mezi svými klienty, které COVID-19 ohrožuje nejvíce. „Pokud nechceme zdravotnický systém přetížit, musíme testovat v rizikových skupinách.

9. Na základě výzvy, kterou zveřejnili Matěj Hollan…   
seznam | nahoru

10. Pokud nemají senioři umírat, musíme testovat, shodují se Vobořil i Hollan   
seznam | nahoru
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Potřebujeme těm lidem říct teď, že mají zůstat doma,“ tvrdí Vobořil. „Nemůžeme čekat na rozhodnutí hygieniků, kteří s námi prakticky nekomunikují, a na certifikované laboratoře. Víme již o
případech, kdy se pracovníci setkali s nakaženými. Ale nevíme, kam dál už to zanesli,“ dodává.

S nutností zahájit plošné testování pro všechny sociální pracovníky v tzv. přímé péči souhlasí i předseda Asociace nestátních organizací Matěj Hollan, mimo jiné autor nápadu na vznik
zmíněné Mapy pečovatelských služeb. „Pravidelnému fyzickému kontaktu s klienty se nelze vyhnout. Bez testů se dál nepohneme. Potřebujeme vědět, který zaměstnanec je přenašeč, zvlášť když
víme, že onemocnění probíhá také asymptomaticky,“ řekl Zdravotnickému deníku Hollan. „Na to se teď musí vláda zaměřit. Pokud tak neučiní, bude umírat mnoho seniorů,“ dodal. K častějšímu
testování klientů vracejících se domů z nemocnic i pracovníků v domovech a terénních službách, kteří se mohli dostat do kontaktu s nakaženými, vyzvala včera vládu i Česká asociace
pečovatelských služeb.

Ve svých Doporučeních pro testování, zpracovaných na základě odborných podkladů od Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a předních evropských vakcinologů a
epidemiologů, uvádí Evropská komise jako prioritu pro testování hned po těch zdravotnických i zařízení dlouhodobé péče. Mezi několika skupinami, které mají být prioritně testovány, dále
výslovně zmiňuje i chronicky nemocné seniory, přičemž zvláštní pozornost mají státy upřít právě na zranitelné skupiny jako jsou například klienti domovů pro seniory. „To jsou přece fakta, o nichž
ministerstvo zdravotnictví a vláda musí vědět,“ říká nespokojeně Vobořil. Skutečnost, že organizace testování v Česku z hlediska domovů pro seniory není optimální, zmiňuje i Státní zdravotní
ústav v Praze (SZÚ) ve svých aktuálních doporučeních k prevenci a kontrole infekce COVID-19 v pobytových zařízeních pro seniory.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v této souvislosti v úterý uvedla, že chce kvůli narůstajícímu počtu nemocných více testovat i v sociálním sektoru. Při diskusi s hejtmany
o den později se podle vyjádření libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) pro ČTK hovořilo s ministryní Maláčovou o plošném testování seniorů, nicméně s vědomím, že
v současné době to stát není schopen zařídit. Podle Půty jen v Libereckém kraji by při současných možnostech testování bylo potřeba na otestování všech seniorů v domovech osm až deset dní.

Ve stejný den připustil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), že pro pracovníky v sociálních službách se plánují využívat tzv. rychlotesty. Podle zmíněných Doporučení
SZÚ však nejsou tyto rychlotesty založené na průkazu protilátek pro vyšetření vhodné, protože pozitivita nastává až s odstupem několika dnů od prvních příznaků. Pro časný průkaz infekce se
proto nehodí.

Řešit se musí i situace lidí na ulici

Podle Hollana mají nyní z hlediska prevence a ochrany před nekontrolovaným šířením nákazy COVID-19 nejvyšší prioritu pracovníci v sociálních službách, kteří jsou v kontaktu se seniory. „Je však
nutné řešit i ostatní terénní služby,“ dodává. I ty totiž pociťují velký nedostatek ochranných pomůcek. Navíc, jak již bylo zmíněno, se na ně stávající vládní dodávky nevztahují.

Značné riziko představují lidé na ulici, bez přístřeší. „V tomto případě nejde jen o bezdomovce alkoholiky, ale mohou to být i různě hendikepovaní lidé nebo maminky s dětmi utíkající před
domácím násilím, když jejich manžel je teď zavřený doma. Těžko vysvětlíte, co se děje, také duševně nemocným,“ popisuje Vobořil. „I pro ně bychom měli najít prostor, kde je lze soustředit v
rámci jakési dobrovolné karantény, abychom omezili riziko šíření nákazy. Chceme proto vytvořit nějaké místo se stany či kontejnery.“ A podobně jako u sociálních pracovníků by i v případě těchto
lidí pomohlo podle Vobořila i Hollana testování.

Velmi aktivně se k situaci lidí bez domova postavila Praha, která se jim již před dvěma týdny rozhodla, po vzoru zahraničních zkušeností, sama zajistit ubytování v některých pražských hotelech,
hostelech a ubytovnách, jež nabízejí oddělené pokoje s vlastní sprchou a toaletou. S lidmi bez domova na místě pracují největší poskytovatelé sociálních služeb jako je Naděje, Armáda spásy či
Charita s podporou menších služeb a dobrovolníků. A vhodné ubytovací kapacity město stále hledá, včera se například Praha dohodla se státem na bezplatném zapůjčení karlínských kasáren.
Uvažuje se i o zřízení denního centra na strahovském stadionu.

Situace se pohnula i v Brně, které aktuálně zřizuje denní centra, kde lidé bez domova najdou základní zdravotní a sociální péči, a připravuje prostory pro ty, co budou muset do karantény. „Sám
jsem jim posílal tipy, na koho se obrátit a jak to řešit,“ uvedl k tomu Hollan. Město Hradec Králové včera informovalo, že pro lidi bez domova, kteří onemocní nákazou COVID-19, připravuje
ubytovnu na letišti, kterou přes zimu využívá charita jako noclehárnu.

Ostatně sama česká vláda nařídila v pondělí krajům, aby ve spolupráci s obcemi zajistily systém péče pro ty osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž byla potvrzena
nákaza COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo jim byla nařízena karanténa. Podle Hollana tak budou města moci požádat stát o finanční náhradu nákladů na zajištěné ubytování. „Pokud by se
to ale neřešilo vůbec, konečné náklady by byly pro stát mnohem vyšší,“ dodal Hollan na závěr.

Helena Sedláčková

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

DUPLICITNÍ S: Pokud nemají senioři umírat, musíme testovat, shodují se Vobořil i Hollan ( Zdravotnickydenik.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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03.04.2020 (16:59:41) Sociální sítě A.N.O. Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Podané ruce v době korony: "Vnímám, že pro všechny je tato doba náročná a jistě i pro naši práci. I když není lehké získat dostatečnou ochranu pro naše pracovníky, kteří museli dál pokračovat v
osobním kontaktu s klienty, nakonec nám mnoho lidí pomohlo mimo oficiální strukturu," říká ředitel společnosti Jindřich Vobořil."Jsem ale zároveň nadšený tím, jak Podané ruce reagují na
současnou situaci, jak jsou připravené hledat nové cesty, způsoby terénní práce a kontaktu s lidmi v nouzi. Mnoho kolegů se také angažuje jako dobrovolníci a to byl také kdysi základ našeho
vzniku, ke kterému se touto situací zase přibližujeme. V Podané kavárně je šicí dílna, s platformou Šijeme roušky jsme rozdali desítky tisíc roušek do dalších organizací, do nemocnic nebo třeba
Policii ČR. Díky spolupráci s dalšími organizacemi jsme překročili běžný rámec aktivit a jsme mezi těmi, kdo vedou aktivity na podporu sociálních služeb. Zřídili jsme transparentní účet, s Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR rozjeli republikovou sbírku, kde už se vybralo zhruba 900 tisíc korun na ochranný a zdravotnický materiál. Samozřejmě část z toho jde zpět i k našim
pracovníkům.- Zároveň ale jednáme o našem dalším fungování, jak přežijeme, když ekonomika České republiky, krajů i měst utrpí. Komunikujeme každý den na úrovni organizací nestátního
sektoru na platformě Asociace nestátních organizací, jednáme přímo s premiérem a ministryní sociálních věcí, s úřadem vlády. Zatím to vypadá tak, že naše služby vnímají jako velmi potřebné.
Ale budeme muset flexibilně reagovat a naše práce se zřejmě promění.- Jako příklad uvedu možnosti většího zaměření na substituční programy, třeba přes nízkoprahová zařízení. A to nejen pro
uživatele opioidů, protože díky zavřeným hranicím je nedostatek heroinu na trhu. Mluvíme i o tom, jak významněji otevřít a nabídnout dostupnou substituci pro pervitin. Drogové služby tak mohou
nabírat novou podobu.- Kolegové z nízkoprahových center pro děti a mládež zase udělali novou zkušenost, jak dokázali přes sociální sítě rychle komunikovat se svými klienty a dokonce vytvářet
živé skupiny. Vzhledem k tomu, že tato centra mohou zůstat v omezeném provozu i delší dobu, či opakovaně, bude na místě včas se zamyslet nad způsoby práce a proměnami těchto služeb.
Problém s epidemií se může táhnout měsíce, ale pokud děti jsou bez činnosti, víme, že jde o rizikový čas a mohou tak přibývat způsoby rizikového chování. Tento problém také vidím jako zásadní.
Moc rád bych se třeba v příštím týdnu s kolegy z nízkoprahů v rámci Podanek propojil, udělal společný call a popovídal si o budoucnosti naší práce."Foto Pod rouškou
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (13:32:10) Internet A.N.O. 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Za nedostatek drog mohou nejen uzavřené hranice, přes které se zejména heroin pašuje, ale také omezenı režim lékáren.

„Do lékáren chodí méně lidí, celkově je pohyb menší, proto si drogově závislí v lékárnách ani nenakoupí léky v takovém množství, aby se z nich dala droga připravit,“ popsal ředitel společnosti
Podané ruce Jindřich Vobořil. 

Podle něj tak mohou rychle vznikat nelegální varny a laboratoře, kde se drogy budou míchat či ředit. Jedním z nejčernějších scénářů je obava, že lidé místo „zavedenıch“ drog začnou brát
mnohonásobně silnější a nebezpečnější látky.

„Závislí naskočí na náhražky, které budou zrovna k dispozici. Mohl by to bıt fentanyl, silnější opioid. Jenže jeho použití je často smrtelné, protože závislı neodhadne dávku,“ prohlásil Vobořil.

Závislost se navíc často váže s depresí či duševními chorobami. A takovıch lidí s rostoucí nezaměstnaností či globální krizí přibıvá.

„Nejde jen o závislost na tvrdıch drogách, ale i konopí či alkoholu. Dělat, že tu takoví lidé nejsou, je nesmysl. Teď je důležité, aby se spustil vıdej substitučních látek, ideálně organizovaně přes
města či centrálně od státu,“ navrhl Vobořil.

Souhlasí s ním i ředitel Asociace nestátních organizací a brněnskı exnáměstek pro sociální oblast Matěj Hollan (Žít Brno).

„Pokud nechceme čelit velkım sociálním a zdravotním problémům, je nutné uživatelům této drogy zajistit dostatek substituce, protože závislost je jako nemoc, nejde jen tak najednou vysadit,“
uvedl Hollan. 

Po urgentním řešení situace volají i další organizace, které se zabıvají drogovou problematikou. „Pokud se nezačne situace řešit okamžitě, může to mít vliv na životy mnoha závislıch, zejména pak
uživatelů heroinu,“ upozorňuje i Paul Kubas z Nadačního fondu Abbigail Williams.

Brno na náhražky přispěje

Fond, kterı v terénu pracuje kontroverzním způsobem, navrhuje ještě jiné řešení. Podle Kubase by bylo vhodné otevřít, alespoň v omezeném režimu, detoxikační centra a oddělení závislostí v
psychiatrickıch nemocnicích. 

Sociální pracovníci varují, že pokud nedojde k rychlé nápravě, vzroste i počet míst, kde se ilegálně drogy připravují.

„Černé laboratoře vyrostou třeba na Slovensku a k nám se pak drogy, o nichž nikdo není schopen říct, jak valné jsou kvality, prostě dostanou přes zelené hranice,“ dal příklad Vobořil.

Na distribuci kontrolovanıch náhražek však musí dohlížet lidé, terénní pracovníci. Jenže právě v sociálním sektoru stále chybí ochranné pomůcky, kterımi by se lidé pracující v terénu mohli chránit.

„Závislí jsou často lidé bez přístřeší, takže zvıšená pozornost u terénních pracovníků na hygienická ochranná opatření musí bıt vyšší,“ myslí si Vobořil.

Brno v pondělí nabídlo neziskovım organizacím a terénním pracovníkům pomoc. O dostupnosti potřebnıch substitučních látek pro drogově závislé jednali na mimořádném zasedání i tamní radní.

„Pokud se na nás obrátí neziskové organizace, které jsou schopny a oprávněny substituci zajistit i bezpečně a řádně vydávat, jsme připraveni jim neprodleně finančně vypomoci,“ informoval
náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (11:36:17) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Sdružení místních samospráv České republiky

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spustila Mapu pečovatelských služeb, která má v době koronavirové krize posloužit pro zajištění pomoci seniorům žijícím doma.Každý senior,
rodinný příslušník seniora či starosta každé obce může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat možnou spolupráci a následně
prostřednictvím webu vygenerovat univerzální leták k šíření do všech domácností, aby se ti, kteří příp. potřebují poradenství či nějakou naléhavou službu a pomoc, mohli pomoci účinně dovolat.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (09:30:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:

12. Narkomanům chybí drogy z ciziny. Bez náhražek mohou umírat, varují
experti  seznam | nahoru

13. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR…  
seznam | nahoru

14. Domovy pro seniory smí přijímat jen klienty s negativním výsledkem testu na
koronavirus  seznam | nahoru
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"V litoměřickém domově pro seniory dnes zemřel pětaosmdesátiletý senior, u kterého se potvrdila nákaza koronavirem. Jde tak o první úmrtí pacienta v souvislosti s nemocí COVID-19 v
Ústeckém kraji. Vláda přijala další bezpečnostní opatření pro domovy seniorů."

Redaktorka:
"Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb se nákaza koronavirem objevila v sedmi zařízeních, které pečují o seniory. Jde například o dva domovy v Praze, kde se nakazilo téměř
padesát důchodců a zdravotníků. V Českém Krumlově se nakazilo osm seniorů, v Havlíčkově Brodě devatenáct seniorů a deset zaměstnanců; jedna nakažená žena zemřela. Další nakažený,
pětaosmdesátiletý senior, zemřel dnes v domově pro seniory v Litoměřicích. Jde o první úmrtí pacienta v souvislosti s koronavirem v Ústeckém kraji. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po domluvě
s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou vydal nové bezpečnostní opatření: domovy pro seniory ode dnešního dne nesmějí přijímat nové klienty, kteří nemají negativní test na
koronavirus."

Boris Šťastný, předseda správní rady Alzheimer Home:
"Máme konkrétní klienty, se kterými jsme dnes komunikovali, spojili jsme se s jejich ošetřujícími lékaři na léčebně dlouhodobě nemocných – tam bude zajištěn test a následně bude přijat do
karantény. A máme i klienty v domácím prostředí, kteří se vrátili třeba z nemocnice – tam naše sestry provedou odběr, zašlou do laboratoře."

Redaktorka:
"I když senior bude potvrzení o negativním výsledku na nákazu mít, musí v domově absolvovat čtrnáctidenní karanténu. Ne všechny domovy mají dostatečnou kapacitu."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Někde mohou být problémem, ale to zejména když by se vracelo řekněme více klientů a najednou do těchto zařízení; nebo do zařízení, které třeba nedisponuje dostatečnými pokoji… počtem
jednolůžkových pokojů."

Redaktorka:
"Jednotlivé kraje tak teď spolu s ministerstvy a poskytovateli sociálních služeb hledají místa, kam nakažené seniory umístit, aby je oddělily a zamezily dalšímu šíření. Některé domovy pro seniory
už před několika týdny přestaly přijímat nové klienty."

Zdeněk Syblík, ředitel Domova Slaný:
"To, že by ten klient… že bysme ho mohli eventuelně přijmout z důvodu toho, že má nějaký test, že je vlastně zdravý, to je pro mě naprosto nedostačující. Ten klient, když je přijímán, tak ten sem
nikdy nepřijde sám, většinou ho doprovodí rodinní příslušníci. Protože ten člověk jde do jiného prostředí..."

Dalibor Carda /SN – Město pro všechny/ starosta Českého Krumlova:
"Na tom našem zařízení mi zůstalo šest klientů, kteří mají pozitivní nález. V současné době nepřijímáme žádné nové klienty."

Redaktorka:
"Dalším bezpečnostním opatřením by podle Jiřího Horeckého byla už jen celoplošná karanténa domovů pro důchodce. K té zatím dobrovolně přistoupil například domov pro seniory v Litoměřicích."

Jindřich Vinkler, ředitel Domova pro seniory U Trati Litoměřice:
"V momentě, kdy vyhlásíte karanténu, tak ten barák zavíráte a ti zaměstnanci tam zůstávají. A jsou tam do tý doby, dokud ta karanténa neskončí. Teď máme votestovaný lidi nahoru, dolů a
čekáme na výsledky."

Redaktorka:
"V Domově se zvláštním režimem v Břevnici začnou zítra místo armády pomáhat hasiči. Zajišťovat budou například dezinfekci prostor, donášku jídla a běžnou údržbu domova. Zdravotníkům
budou k dispozici přes den tři hasiči; střídat se budou po čtyřiadvaceti hodinách. Redakce a Simona Dočkalová, Televize Prima."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Eva Perkausová, Roman Šebrle
EDITOR: Simona Dočkalová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (05:45:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Domov důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku je ode dneška v karanténě, rozhodla o tom Krajská hygienická stanice."

Moderátor:
"Nákaza se v břevnickém domově podle hygieniků prokázala u většiny klientů a části personálu, jedna seniorka zemřela."

Redaktorka:
"V Česku je zatím sedm domovů pro seniory, kde se nákaza koronavirem potvrdila. V břevnickém domově podle hygieniků onemocnělo deset zaměstnanců a dvacet z dvaadvaceti klientů."

Hana Hlaváčková, ředitelka Domovu pro seniory, Břevnice.
"Ti, kdo jsou negativní, tak jsou teď na samostatném pokoji, máme je izolovány. Byly tam provedeny všechny možné dezinfekce."

Redaktorka:
"V Domově v Českém Krumlově je nakažených šest klientů, zbylých dvanáct si ze zařízení odvezly jejich rodiny. Nemocní jsou i čtyři zaměstnanci."

Dalibor Carda, ODS, starosta Českého Krumlova:
"Klienti, které jsou nakaženi, tak tady zůstali a pečujeme o ně zbývajícím počtem šesti sestřiček."

Redaktorka:
"A třeba v Domově důchodců v Českém Dubu odhalil test nákazu jednoho pracovníka. V sobotu tam Ministerstvo zdravotnictví dodalo první ochranné pomůcky."

Marcela Horňáková, zdravotní sestra, Domov důchodců Český Dub:
"Určitě nám to pomůže, protože doposud jsme měli roušky, které jsme si dělali jakoby sami."

Redaktorka:
"Právě nedostatek zdravotnických pomůcek v Domovech kritizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Většina zařízení už roušky měla, polovička jich má ale kapacitně pouze na nějakých sedm až deset dní. S tím, že samozřejmě nedodržují to, že ty jednorázové roušky používají dvě, tři, maximálně
čtyři hodiny, protože takové množství to není, a kombinují to ještě s bavlněnými rouškami."

Redaktorka:
"Že pomůcek pro Domovy seniorů není dostatek přiznává i šéf krizového štábu Roman Prymula. Pro seniory s lehčím průběhem nemoci vyčlenilo Ministerstvo zdravotnictví třista dvacet devět míst

15. V Domovech důchodců chybí ochranné pomůcky, nemocní jsou klienti v
sedmi z nich  seznam | nahoru
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ve čtyřech nemocnicích, do budoucna by takových míst mělo být víc."

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, šéf Ústředního krizového štábu:
"Pak jsme začali jednat s některými lázeňskými objekty, které jsou v tuto chvíli prázdné, a zapojí se do toho i regiony, kde se třeba vyčleňují hotely."

Redaktorka:
"Domovy také musí pro klienty v karanténě s podezřením na nákazu koronavirem nebo nakažené vyčlenit pokoje a umývárny. Krajské štáby a Pavla Lioliasová, Televize Prima."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Gabriela Lašková a Matěj Misař
EDITOR: Pavla Lioliasová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (20:01:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Video.aktualne.cz - DVTV DVTV, Emma Smetana

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dodržují lidé karanténu? Máme to nejhorší za sebou, nebo nás to naopak čeká? Může virus mutovat? A jaké jsou cesty k jeho poražení? Hostem speciálu DVTV je epidemiolog Rastislav
Maďar. A jak jsou na tom domovy pro seniory? Dorazily jim už ochranné pomůcky? A dostává se jim podpory od státu? Dalším hostem je Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace
poskytovatelů sociálních služeb.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Živě: Funguje karanténa Česka? Bylo nutné prodloužit zákaz pohybu lidí? Sledujte DVTV ( Video.aktualne.cz - DVTV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020
(19:25:02)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Listy sociální
práce

NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

Proč jste si zvolil práci sociálního pracovníka? Je to přeci jen pomáhající profese, která je vnímána společností jako ženská. 

Proč jsem si zvolil tuto profesi? Kratší verzi, nebo delší verzi? Ta stručnější verze vychází ze tří pro mě zásadních faktů. 1. Vidím v tom smysl. 2. Baví mě to. 3. Naplňuje mě to. 

Ta delší verze je, že pomoc druhým lidem vnímám jako své životní poslání. Cesta k profesi byla v podstatě nasměrována už v dětství. Od malička jsem intuitivně pomáhal lidem, především díky
osobní zkušenosti a kontaktům z ulice. Další rozhodnutí bylo přihlásit se na školu s pomáhajícím oborem. Patřím k těm, kteří by se mohli zařadit do kolonky „dítě ulice“. A to byla dozajista škola
života. A tehdy jsem si uvědomil, že bych rád pomáhal jiným, aby nemuseli zažívat to, co já. Nebo aby si uvědomili, že jsou různé možnosti pomoci, o kterých jsem například já v dětství nevěděl. Už
od dětství pro mne také bylo nepřijatelné, když vítězilo zlo či nespravedlnost, a vždy jsem se snažil být na straně těch, kteří potřebovali pomoc (slabší, ublížení, kteří se nemohou či neumějí bránit).
Od toho se možná odvíjelo vše další. Na ulici a v blízkém okolí, kde jsem bydlel jako dítě, žilo mnoho mých vrstevníků, kteří měli své problémy (krádeže, drogy, agresivita) a z nichž mnozí dříve
nebo později skončili ve vězení, ve výchovných ústavech, v terapeutických komunitách, jako uživatelé K-center a bohužel někdy i velmi brzy skončili se svým životem. Proto jsem se rozhodl být
užitečný a smysl či poslání jsem uviděl v tom, že budu pomáhat lidem, aby byl svět pro každého lepším místem. Velmi mě oslovilo studium na již zmíněné Střední pedagogické škole ve Znojmě,
obor vychovatel a humanitární pracovník, a pak jsem byl rád, že jsem získával praxi již ve studentských letech jako dobrovolník či jako peer aktivista – preventivní pracovník na školách pro své
vrstevníky. Práce s lidmi mě naplňovala čím dál více a začal jsem sám dobrovolně jezdit na různá setkání skautů, ale i profesní kurzy, až jsem se nakonec rozhodl i dostudovat VŠ a zakotvit buď v
sociálních službách, či v pomáhající profesi ideálně v oblasti školství, konkrétně dětí a mládeže. Při zaměstnání jsem pak dostudoval bakalářské a později i magisterské studium oboru sociální
pedagogiky. Jsem tedy rád, že mohu naplňovat své životní poslání: „Žij svůj sen“ – pomáhat lidem aplikovat principy úspěchu do jejich života, aby se dostali z místa, kde jsou, tam, kde být chtějí.
A že je profese sociálního pracovníka vnímána jako ženská? Mně vlastně vždy bylo příjemné být a spolupracovat s kolektivem žen, takže jsem si na tuto skutečnost zvykl (úsměv). 

Jaký by podle vás měl být sociální pracovník? Jaké jsou jeho klíčové vlast nosti? 

Co je v našem oboru alchymie úspěchu a štěstí? (směje se) Teď asi odpovím ze široka a bude to znít nejspíš jako klišé či obecná moudra, ale takovou zkušenost mám já. Základem je dle mého
mít rád svou práci a vidět v ní smysl. Vědět, co dělám, proč to dělám a kam směřuji. Pak dle mého člověk sám najde cestu. Rozhodnout se pracovat s cílovou skupinou, která mi bude profesně
sedět. Vzdělávat se nejen v oboru, ale i v osobním rozvoji. Umět naslouchat klientům i kolegům. Umět vidět možnosti, potřeby a potenciál u klientů, se kterými spolupracujete. Být ochoten se učit
od nejlepších. Být vytrvalý. Zaměřit se na rozvoj svých znalostí, dovedností a schopností. Pracovat se svými silnými stránkami a slabé stránky umět eliminovat či je vyřešit. Zároveň si dovolit být
nedokonalý a chybovat, avšak neustále se zlepšovat. Já tolik věcí neumím, neznám, nedovedu, ale to přece neznamená, že se to nemohu naučit. Důležité je soustředit se na vytvoření úspěšného
týmu, který bude mít výsledky, dodržovat principy, které fungují, a zároveň se nebát riskovat a zkoušet nové metody. A hlavně se nezbláznit a nevzdávat to, když se nedaří. Ideálně být vnitřně
spokojený, jak já říkám „vyzenovaný“ (pro mě to znamená být ve vnitřním klidu a vyzrálý), a nemít více problémů než klient sám (usmívá se), to byl samozřejmě vtip. Také nebrat si věci osobně,
nevytvářet si scénáře, domněnky a své soudy o klientovi. Pokud se ale zmíníme o klíčových vlastnostech, tak samozřejmě záleží také na tom, s jakou cílovou skupinou sociální pracovník pracuje,
zdali je cílovou skupinou umírající, nebo třeba drogově závislý. Všechny tyto Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky  skutečnosti hrají podstatnou roli v tom, jaké
klíčové vlastnosti by pracovník měl mít. V univerzálním pojetí vnímám jako důležité, aby byl pracovník v sociálních službách lidský, autentický, empatický, uměl v určitém směru udržet profesionální
hranice a dovést klienty k efektivnímu řešení jejich nepříznivé životní situace, pokud je to ovšem reálné a možné. Jeho výsadou by měly být dozajista komunikační dovednosti. Pokud má v sobě
pracovník týmového ducha a není sólista, tak je to v některých službách dobrý základ, jelikož spolupráce v naší sféře je významnou záležitostí. A málem bych zapomněl na emoční stabilitu. Umět
pracovat se svými emocemi, reakcemi na různé situace a události, které přijdou, to je velkou výhodou, ať už v krizových situacích, nebo v obecné rovině. Schopnost naslouchat a také se neustále
rozvíjet a mít schopnost sebereflexe (umět si dát sám sobě zpětnou vazbu, co jsem s klientem nebo v týmu mohl udělat lépe či jinak), a ideálně, když je to doprovázené smyslem pro humor. Ten
umí odlehčit tolika zátěžím! Každý úsměv a lehkost bytí je k nezaplacení. 

Proč si myslíte, že je profese sociálního pracovníka v ČR na rozdíl od zahraničí nedoceněná? 

16. Nosit roušky je správně. Nemůžeme nechat umírat seniory a slabé, říká
Maďar  seznam | nahoru

17. „Sociální pracovník by měl mít svou práci rád a vidět v ní smysl,“ říká nejlepší
sociální pracovník roku 2019 Robert Knebl  seznam | nahoru
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Tuto otázku si kladu velmi často. Nemohu nějak přijmout, že jsou pomáhající profese u nás ve společnosti tolik nedoceněné. Ať už z finančního hlediska, či společenské prestiže. V některých
jiných evropských státech mají pracovníci několikanásobně vyšší platy, větší prestiž i hodnotu. A proč ne u nás? Nevím. Možná proto, že se lidé bojí říct svůj názor či rezignovali na změnu. Bojí se
cokoliv říct, aby to pro ně nemělo nějaký dopad? Protože vrcholový management či politické zastoupení tomuto oboru nevěnují dostatečnou pozornost v oblasti personálního ohodnocení. Protože
se tady až hasí, místo toho, aby se preventivně vyřešila dlouhodobá otázka fluktuace pracovníků, kompetentnost pracovníků, vzdělanost a větší výběr uchazečů o sociální práci. Příkladem je
finanční dotace. Ty jsou bohužel velmi často nejasné do poslední chvíle začínajícího roku nebo je jich nedostatek na další období fungování. Proč se neřeší financování na více než 1 rok? Proč to
není například na 3–5 let? Podobný systém financování byl například i z Evropských strukturálních fondů. Do teď je nejednotnost krajů v různých oblastech vůči sociálním službám, nehledě na fakt,
že se neshodnou kolikrát ani kraje s MPSV. To je zkrátka zoufalá situace. A v těchto podmínkách není ani prostor na rozvoj personální politiky, nejen finančního odměňování. Na některých pozicích
se mění lidé po roce či do dvou let. Zaměstnanec ještě ani pořádně nepochopí systém a už je tam někdo jiný. Jestliže se toto děje na úrovni nejvyšší, tak se není čemu divit, že jsme v
celoevropském srovnání zemí, která sice poskytuje kvalitní služby, ale finanční ohodnocení pracovníků je až na místech zadních. V každé neziskové organizaci by měla být osoba, která je
kompetentní řešit personální odměňování, ale bohužel je to oblast, která je dle mého podceňována již roky. Místo ocenění vnímám v lidech nejistotu, strach, nejasnost v poskytování služby, ale to
souvisí i s přijetím kvalitních uchazečů a růstem oboru. Když se přijme osoba, která nesplňuje požadavky, tak jde samozřejmě kvalita práce dolů. A pokud nepřijmeme toho člověka vůbec, tak
nemáme pracovníky, kteří by naplňovali požadované indikátory. Začarovaný kruh. Řada chytrých hlav si přehazuje danou záležitost jako horký brambor, ale nikdo vlastně nechce být za celou
situaci zodpovědný. Nebo už na to nemá ani sílu. Na vyhořelých manažerech v neziskovkách, kteří už na změnu rezignovali, můžete vidět, že se reálně nic nemění. Je to smutný obrázek celé
situace v ČR. 

Upřímně, toto není nastavení, které je pro sociální služby v naší republice zdravé, kde je každý druhý zaneprázdněn či dokonce už rezignoval na nějaké změny a kroky ve prospěch lidí. Lidé hledají
jednoduché a dobře ohodnocené řešení. Proč dělat za 20 000 Kč na celý úvazek, když mohu dělat za 45 000 Kč za 0,7 úvazku a ještě budu mít 13. plat a spoustu dalších benefitů, o kterých se
nám ani nesní? A to nemusí jezdit daleko. Stačí k sousedům do Rakouska či Německa. Jelikož bydlíme kousek od hranic (cca 15 km), tak řada mých přátel jezdí pracovat do Rakouska za 2–
3násobek platu a menší úvazek či klidnější práci. Vyplatí se jim to. Přijde mi až úsměvné, že se v České republice stává realitou situace, že čím více člověk ví, tak tím více se mu naloží práce.
Vtipem zůstává, že od něho očekáváme více a vyžadujeme od něho více, najednou se objeví jako spasitel. Odměna? Zpravidla žádná. A pak se to v řadě firem pojmenovává jako profesní rozvoj
zaměstnance. To jsem viděl v různých službách a v různých nestátních neziskových organizacích, ale odpovídající finanční ohodnocení či jiné benefity, těm tolik pozornost věnována není. 

Je něco, co byste chtěl ve své práci zlepšit? 

Rozhodně ano. Tuto otázku si pokládám každý den po službě. Jak jsem zmínil výše, tak financování služeb. Ideálně mít financování na 3–5 let, ale to je spíše záležitost politická a věc vrcholového
managementu. Mít lepší, vhodnější a důstojnější prostory pro poskytování práce, ovšem toto přání je opět o rozhodnutí jiných osob a o financování. Realizovat investiční projekty v praxi je, jak vědí
mnozí z nás, pěkný oříšek. A pokud se budu držet toho, co bych chtěl změnit já? Chtěl bych v práci vše zjednodušovat a vyhnout se administrativní zátěži a byrokratickým záležitostem, které
pracovníky jen demotivují a okrádají je o smysl jejich práce. Tento rok se chci více věnovat jak svému týmu, tak i vzdělávání, rozvojovým auditům či metodickému vedení v různých službách v ČR,
kde mě budou potřebovat. Předávat více know-how. Jestliže je totiž člověk v pomáhající profesi úspěšný a fungují mu pravidla či principy, které přinášejí výsledky, tak je ideální, když své
zkušenosti předává dál. A naopak, co se vám za vaši více než 18letou praxi povedlo? 

Zůstat v oboru. Být jedním z těch „služebních dinosaurů“ na poli nízkoprahových služeb je pro mě vlastně malé vítězství. Proměnit svůj život z „dítěte ulice“ na osobnost, která se dostane na vrchol
v oboru a pomáhá lidem. Jak už jsem zmínil v předešlé otázce, já se stále držím stejných pravidel, která fungují, a když se řídíte něčím, co funguje, tak je dobré u toho vydržet a samozřejmě se
dále obohacovat vzděláváním a zkušenostmi lidí, se kterými si můžete navzájem pomáhat. Mám zkušenost, že každý může dospět k podobným výsledkům. Stačí se rozhodnout, co vlastně chce,
věřit, že je to možné, a postupovat podle řady pravidel, jelikož základy jsou pro všechny lidi a všechny profese stejné. Ale to by bylo možná na knihu. Pokud chcete slyšet konkrétní výstupy,
výsledky a projekty, tak se možná budu opakovat, ale jsem rád, že jsem rozjížděl jako jeden z prvních streetworkerů ve Znojmě K-centrum, jsem rád, že jsem rozjel či zakládal i jiné terénní formy,
projekt maringotka, že lektoruji, metodicky vzdělávám, že příběhy klientů, se kterými jsem spolupracoval, mi dávají zpětnou vazbou, že kontakt se mnou klientům dal smysl. Za těch 18 let za
mnou přišly desítky lidí, kteří děkovali za podporu a pomoc. Někdo je mi vděčný, že díky spolupráci s mojí osobou našel životní směr, a jiní zase za to, že nespáchali sebevraždu. Pokud vám přijdou
říct, že kontakt či rozhovor se mnou jim pomohl postavit se na nohy a žít život jinak, tak je to vítězství všech. 

Je nějaký příběh klienta, který vám utkvěl v paměti? 

Každý člověk je důležitý a každý člověk vnímá svou situaci ze svého úhlu pohledu, proto bych nerad zmínil jeden příběh a pak si řekl, proč jsem nesdělil raději jiný. Proto odpovím zase jen
otázkou: Jen jeden příběh? Jsou už jich desítky, za těch pár let vlastně stovky. Většinou na tyto lidi vzpomínám anonymně a vyprávím jejich příběhy jako příklady dobré praxe při vzdělávání, pokud
se to tématem prolíná. Když lektoruji o drogách, tak samozřejmě vytahuji příběhy klientů z tohoto prostředí, když hovořím o poruchách příjmu potravy, tak zase zmiňuji tyto, a když v poslední době
hovoříme o kyberšikaně a filmu V síti, který šel aktuálně do kin, tak zmiňuji konkrétní úspěšné příběhy dívek, které jsme zastavili před sexuálními predátory atd. Logicky veřejnost nejvíce chytnou za
srdce takové příběhy, kdy jsem zachraňoval život v pravém slova smyslu, a ano, i takové se staly. V tom jiném rozměru jsou to příběhy lidí, se kterými se při spolupráci vytvořila silná důvěra a díky
společnému úsilí u nich došlo k proměně. V rámci služby, ve které teď pracuji, jsem vděčný za širokou a rozmanitou klientelu, kterou umíme zaujmout jak ve virtuálním prostoru, tak na ulici či přímo
v nízkoprahovém klubu. Je příjemné vidět konkrétní spolupráci s různorodou cílovou skupinou s věkovým rozpětím od 11 do 26 let, ale i rozdílností v potřebách a nepříznivých životních situacích,
ve kterých se nacházejí. Proto se tu mísí lidé od jedničkářů, „průšvihářů“ přes vysokoškoláky, středoškoláky až po klienty, kteří mají základní vzdělání a pohybují se či žijí „na ulici“, nebo těhotné
matky, různé etnické menšiny, je tu i rozmanitost témat (drogy, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, vztahy, rodina, škola a mnohé další). Mluvíme zde o 200 lidech ročně, kteří potřebují podporu a
pomoc naší sociální služby. Když začnu mluvit o jednom, vybaví se mi hned další a další a další. Zkrátka, každý krok klienta ke změně, který vám přijde poděkovat, že se jeho životní situace
změnila, nebo si chce povídat dále o svých potřebách, chce žít lepší život a je ochoten pro to i společně s pracovníkem něco udělat, je pro mě příkladem dobré praxe. Věřím, že řada kolegů v oboru
pomohla stovkám lidí s jejich individuálními plány či přáními, ale pro mě jsou všechny cenné a jedinečné. 

Byl jste u zrodu několika služeb. Která je pro vás, řekněme, ta nejvíce srd cová? Jaké nejtěžší překážky bylo nut né překonat? 

Srdcovou záležitostí je pro mě vždy ta, ve které aktuálně působím. Já totiž když něco rozjíždím nebo jsem u zrodu něčeho a pak z té služby odejdu, tak nemám potřebu si k ní vytvářet nějakou
silnou vazbu. Nevnímám to jako „svoje dítě“, jak se tak říká. Vnímám to, že jsem zde udělal kus dobré práce s týmem a pak je čas jít dál. Čas na změnu a věnování se na 100 % jinému projektu, ve
kterém právě jsem. Ovšem musím přiznat, že rád vzpomínám na éru v NZDM Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ale to úplně z jiného důvodu
než profesního. Díky rozhodnutí jít pracovat mimo své rodné město Znojmo na Vysočinu jsem měl možnost poznat svoji současnou přítelkyni, která do teď pracuje ve stejné organizaci jako
personalistka. To znamená, že mi obor přinesl do života spřízněnou duši a pro mne životní partnerku. A překážky, které jsem musel překonat? Každá služba s sebou nesla nutnost překonání
určitých překážek. U své profesně první služby (K-centrum ve Znojmě), kterou jsme společně s týmem (tehdejším vedoucím Bc. Janem Syrovým a kolegyní Dagmar Škardovou, DiS.) zakládali a
rozjížděli na zelené louce, jsem byl tehdy na začátku profesní kariéry, takže jsem se učil základům sociální práce, o které jsem neměl ani zdání. A nové věci vždy vyžadují velké úsilí a energii. A
udělal jsem spoustu věcí, které bych teď udělal jinak. V NZDM v Bystřici nad Pernštejnem, které jsem s týmem rozjížděl už jako vedoucí a zároveň streetworker terénní formu, jsme zase museli
čelit úplně jiným záležitostem, např. konfliktům se sousedy, s klienty, znovuzrození nízkoprahového klubu, nastavení nových funkčních vztahů s pomáhajícími sítěmi a sociálním odborem města
včetně starosty. Rozjížděli jsme zde i projekt s klienty ohledně zřízení nového skateparku a nastavili dobrou komunikaci s městem, což se například 12 let předtím nepodařilo. Výsledkem byl
fungující skatepark. Také jsme se zde s klienty zapojili do natáčení prvního historického dokumentárního filmu o nízkoprahových službách „Čekárna na dospělost“. Když jsem pak například přešel
zpět do svého rodného města, do znojemského „nízkopraháče“, rozjížděli jsme streetwork v podobě pěšího i maringotkového terénu – to by ovšem vydalo na brožurku, ne na krátkou odpověď. 

Zasahuje vám vaše profese do soukromého života? Pokud ano, jak oddě lujete profesní život od toho soukro mého? 

Čím jsem starší, tím více se snažím, aby profese do mého soukromého života zasahovala, pokud možno, co nejméně. A pokud se z nějakého pádného důvodu tyto dvě oblasti prolínají, tak jen v
situacích, které se k tomu nabízejí a jsou přínosné pro všechny zúčastněné strany. 

Co vás ve vaší práci povzbuzuje, z čeho čerpáte energii?  Povzbuzuje mě nenucená upřímná zpětná vazba od klientů či kolegů, kteří mi sdělí, že jim setkání se mnou v jejich životě významně
pomohlo. Povzbudí mě, když se díky naší spolupráci zlepší kvalita jejich života, ať už z profesního, či osobního života. Povzbuzuje mě v práci, když se podaří zrealizovat projekt, který má smysl a
hodnotu, dále dobrá nálada týmu a jejich profesní růst. A z čeho čerpám energii? Sám ze sebe a z aktivit, které mi dodávají vnitřní sílu. A samozřejmě mě nabíjí i setkání s nejbližšími (přítelkyně,
synové) či přáteli, které jsou pro mě v životě nejdůležitější. Z aktivit bych zmínil např. neustálé ponoření do osobního rozvoje, do četby knih, sledování motivačních filmů, účast na seminářích
zaměřených na osobní růst, rád chodím do sauny, do přírody, poslouchám hudbu, sportuji a učím se novým přístupům v oboru i v životě, jak být šťastnější, spokojenější, úspěšnější. Když si
vzpomenu na to, kde čerpám energii, tak se mi často vybaví záležitosti, ze kterých mají ostatní paradoxně strach. Já to mám nastavené v hlavě tak, že události či situace, které do mého života
přicházejí, vnímám jako příležitosti, výzvy, a pak se mi snadněji žije, než když se zaměřím na to, že je to „problém“, jak to vnímá většina lidí. A naopak u věcí, které fungují, tak ty vnímám jako
dary, požehnání a znamení. Umím si zkrátka nastavit mysl „jinak“ než řada lidí. Energii čerpám, když vystupuji ze své komfortní zóny. Bylo to např. dobrodružství v podobě závodu v autostopování
(2x jsem se kvalifikoval na MČR v autostopu, které se jelo po Evropě), dále jsem absolvoval firewalking, chození po střepech, tandemový seskok ze 4000 metrů apod. Výčet toho, z čeho čerpám
energii, je opravdu dlouhý, ale v podstatě jsou to i malé každodenní rituály, které souvisejí s péčí o sebe či své tělo (např. ranní studená sprcha, voda s citrónem a mátou, zelený čaj přes den),
pravidelné návštěvy v čajovně, sdílení času s přítelkyní atd. Pomáhá mi řada záležitostí. 
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Co pro vás znamená ocenění nejlepší sociální pracovník? 

V první řadě si myslím, že si toto ocenění zaslouží desítky lidí v ČR, takže bych chtěl vybídnout kolegyně a kolegy v oboru, ať nominují v příštím roce opravdu někoho, kdo si to zcela určitě zaslouží,
a že jich kolem sebe máme! A co to znamená pro mne? Cítím vděčnost za nominaci i samotné ocenění. Do poslední chvíle jsem vůbec netušil, jak to celé dopadne, a až v Praze, když herečka
Hana Maciuchová zmínila mé jméno při vyhlašování, mi došlo, že jsem vítězem. Myslím si ale, že za individuálním oceněním je vždy vidět i práce spolupracujících lidí, jak týmu, vedení, tak
organizací. Určitě je fajn, že existují nějaké ceny v rámci oboru sociálních služeb či sociální práce, protože uznání je jedna z věcí, které si zasluhuje většina lidí v našem oboru. Já už něco
podobného zažil přesně před 10 lety, kdy jsem zvítězil v roce 2009 v kategorii „Osobnost roku“ v nízkoprahových sociálních službách a získal výroční cenu Časovaná bota od České asociace
streetwork a s týmem čestné uznání – byli jsme v TOP 3 v kategorii Tým roku. Už tehdy to pro mě znamenalo velkou poctu. A to především z toho důvodu, že hlasovali lidé v oboru a pak definitivně
rozhodovala odborná hodnotící komise. Samozřejmě jsem pociťoval obrovskou radost z úspěchu. Při této příležitosti je potřeba říct, že jsem měl kolem sebe i v rámci své profese skvělé a
profesionální kolegyně a kolegy, s nimiž jsem mohl realizovat projekty, které mají smysl a hodnotu. Řada úspěchů v pomáhajících profesích zpravidla souvisí s tím, s jakým týmem spolupracujete.
Chci jim všem bez rozdílu poděkovat za spolupráci, protože je to i zásluha lidí, kteří se podíleli na mém úspěchu, a právě jim patří velké Děkuji. � 

Robert Knebl 

■ Je mu 41 let, má 2 děti, přes 18 let pracuje v pomáhajících profesích 

■ Absolvent Střední pedagogické školy a Gymnázia ve Znojmě, obor výchovná a humanitární činnost 

■ Na FHS UTB Zlín – IMS Brno vystudoval magisterský obor sociální pedagogika 

■ Spoluzakladatel K-centra a jeden z prvních streetworkerů ve Znojmě 

■ V brněnské charitní diecézi pracuje jako sociální pracovník 13 let 

■ V roce 2009 získal individuální ocenění výroční ceny ČASOVANÁ BOTA „Osobnost roku“ v nízkoprahových službách, kterou uděluje Česká asociace streetwork – 1. místo 

■ V roce 2018 i 2019 semifinalista 
ocenění GRATIAS „Buďme profi“, kterou zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

■ V roce 2019 individuální oceně

ní Národní cena „Pečovatel(ka) roku – kategorie Sociální pracovník“ od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie Českobratrské církve evangelické 

– 1. místo 

■ Týmové úspěchy, kterých byl součástí: v roce 2009 a 2012 čestné uznání (TOP 3) v kategorii „Tým roku“ v rámci ceny ČASOVANÁ BOTA a v roce 2009 i v kategorii „Skokan roku“ od České
asociace streetwork
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

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

DUPLICITNÍ S: „Sociální pracovník by měl mít svou práci rád a vidět v ní smysl,“ říká nejlepší sociální pracovník roku 2019 Robert Knebl ( Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky -
Listy sociální práce, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Celá ČR);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020
(19:25:01)

Tisk Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky - Listy sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail

Březen je tradičně měsícem, který má patřit sociálním pracovníkům. Letos připadl Světový den sociální práce na 17. března. I na tento den byla plánována konference Ministerstva práce a
sociálních věcí, na které mělo být již potřetí předáno ocenění Gratias − Sociální pracovník roku. Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice čelí v terénu spolu s jinými
profesemi zatěžkávací zkoušce. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Ačkoliv sociální
pracovníci svůj den v letošním roce nejspíš neslavili, je potřeba nezapomenout, jak je jejich práce důležitá, a to nejen v těchto dnech, ale i dnech „po“ COVID-19. Děkujeme.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

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

18. Poděkování  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (23:55:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Zprávy v 16 Zprávy v 16

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor: "Nákaza koronavirem se dosud potvrdila u 63 klientů domovů pro seniory. Objevila se v šesti zařízeních. Infekci mají i čtyři desítky pracovníků. ČTK to dnes řekl prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Poskytovatelé péče si od počátku března stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Ochranné brýle a obleky podle aktuálního průzkumu
nemá víc než 60 % zařízení, každé dvacáté pak nemá vůbec roušky a respirátory."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Roman Fojta

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

DUPLICITNÍ S: Nakažených stařečků v domovech je už 63. Zoufale chybí roušky a teploměry, dochází dezinfekce ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Asociace: Nákaza
COVID-19 se potvrdila u 63 klientů domovů pro seniory (Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Nákaza se potvrdila u 63 klientů domovů pro seniory ( Ceskenoviny.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Nákaza se potvrdila u 63 klientů domovů pro seniory ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Zprávy v 16 (automat)
(ČT24 - Zprávy v 16 (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Domácí ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V litoměřickém domově pro seniory je potvrzeno 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 z celkem 72 klientů. Jeden muž zemřel v pondělí, nákaza nebyla hlavní příčinou úmrtí.
Informovalo o tom v úterý na svém webu Centrum sociální pomoci Litoměřice, pod které Domov U Trati patří.

Z 52 nakažených potřebovalo šest klientů lékařskou pomoc. Pětaosmdesátiletý muž hospitalizovaný v ústecké Masarykově nemocnici v pondělí zemřel, jednalo se o onkologického pacienta s
řadou dalších interních chorob.

Na výsledky testování ošetřujícího personálu se zatím čeká. "Většina testovaných klientů nevykazuje žádné závažné příznaky koronavirové infekce, proto i nadále zůstávají v péči ošetřujícího
personálu Domova U Trati. Ti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc, jsou ihned převáženi do litoměřické nemocnice a ústecké Masarykovy nemocnice," uvedlo Centrum sociální pomoci
Litoměřice, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.

Zařízení spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí a domlouvá následné postupy. Veškerý režim zařízení se nyní řídí krizovým plánem. "V současné době naše sociální pracovnice o situaci
informují rodinné příslušníky, taktéž je odesílán všem rodinným zástupcům informační e-mail," uvedla organizace na webu.

Domovy důchodců dostanou obleky, když v nich bude nákaza, řekl Hamáček

Domovy pro seniory získají ochranné obleky a brýle, pokud by se v nich objevila nákaza novým koronavirem. Kraje mají připraveny sady ochranných pomůcek a v případě potřeby je zařízením
hned pošlou. Řekl to ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval na průzkum mezi poskytovateli péče. Podle výsledků téměř dvě třetiny seniorských a dalších domovů
ochranné brýle a obleky nemají.

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle aktuálního průzkumu Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, do něhož se od pondělního do úterního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brýle a dvě třetiny nemají žádný ochranný oblek. Pět procent
vůbec nemá roušky a respirátory.

Podle Hamáčka všechny domovy ochranné obleky a brýle nedostanou. "Vytvořili jsme zásobu ochranných kompletů v krajích. Obsahují obleky a brýle. Kdyby propukla v některém zařízení nákaza,
hned se tam vybavení pošle," uvedl Hamáček.

Asociace poskytovatelů 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. 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. Dodávky si vzalo na starost vnitro.

Někteří členové vlády minulý pátek oznámili, že do sociálních služeb míří 200 tisíc respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle šéfa asociace poskytovatelů Jiřího
Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (19:17:53) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČTK - News (automat) ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail

Živá tisková konference po jednání vlády. Kabinet by měl jednat o vyplácení 15.000 korun měsíčně drobným podnikatelům, které postihlo nařízení vlády, dále o kurzarbeitu a o moratoriu na

19. Nákaza v domovech pro seniory   
seznam | nahoru

20. V litoměřickém domově pro seniory je 52 nakažených. Dostanou ochranné
obleky i brýle, říká Hamáček  seznam | nahoru

21. Tisková konference po jednání vlády   
seznam | nahoru

17/118

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3Nzk3NjAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3Nzk3NjAsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3Nzk3NjAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22779760
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22779760
https://www.maximusweb.cz/public/original/22765793
https://www.maximusweb.cz/public/original/22765711
https://www.maximusweb.cz/public/original/22766537
https://www.maximusweb.cz/public/original/22764448
https://www.maximusweb.cz/public/original/22764345
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3ODE0MDAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3ODE0MDAsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3ODE0MDAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22781400
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22781400
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdomaci.ihned.cz%2Fc1-66743720-v-litomerickem-domove-pro-seniory-je-52-nakazenych-dostanou-ochranne-obleky-i-bryle-rika-hamacek
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3NzExMTQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3NzExMTQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI3NzExMTQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22771114
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22771114


splácení úvěrů. 

… dali , to si myslím , že by hodně , hodně s přehodila celou tu situaci , jinakmy jsme se dnes dívali na výzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb které říká ,30 že pět % domovů , jsi to
správně pamatuju , stále nemá žádné pomůcky , to by znamenalo , že z celkového počtu tisíce zařízení pobytových , které ČR máme tisíce , tak dvacet zařízení nemá žádné pomůcky , když jsme
chtěli , 45 konkrétní jména alespoň jednou sty dvaceti zařízení lze také žádného konkrétního prostě nedočkali , dělme to dvojsečná zbraň , tak jsme transparentní systém pojistil jako Ministerstvo
práce a sociálních věcí je na webu poslušnou 19:17 00 měli formulář pro ty , pro ta zařízení , aby nám mohli napsat , když nebudou mít žádné pomůcky , chceme tam ale vidět , kolik toho dostali ,
doposud mají spotřebu také důležité , tak samozřejmě to budeme přesměrovávat na kraje , budeme komunikovat s ministerstvem vnitra s ministerstvem 15 zdravotnictví , tak aby všichni měli
dostatek všeho , co potřebují k práci , ale zároveň i důležité

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 20

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (06:12:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články ČTK, Seznam Zprávy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Online
Foto: ČTK/AP/Dar Yasin, ČTK
aktualizováno •

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku v úterý večer je 3257. Premiér Babiš se ohradil proti návhu ministerstva obrany, který měl v krizi posílit roli premiéra. V domově seniorů v
Litoměřicích je 52 nakažených.

S nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se podle ministerstva zdravotnictví nakazilo 3 257 lidí, 45 se uzdravilo a 31 zemřelo. V litoměřickém domově pro seniory je potvrzeno 52
pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 z celkem 72 klientů.

Zhruba se tak naplnila týden stará prognóza Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle níž by se Česko mohlo dostat na 3 000 případů nákazy na konci března.

V neděli činil denní nárůst nemocných 160 případů, v sobotu 262, v pátek dokonce 373. Přes víkend ale klesal počet provedených testů na koronavirus.

Záznam z tiskové konference po jednání vlády:

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, včera kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 6:00. Opatření platí od
16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve
dvou.

Do stejného data zůstávají zavřené restaurace a až na výjimky také platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen
výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodejen zdravotnických prostředků.

19:47
Další materiál z Číny dorazil do Pardubic

Třetí Ruslan se zdravotnickým vybavením z Číny přistál v Pardubicích. Díky využitým hodinám z aliančního programu strategické přepravy SALIS jsme prostřednictvím tří letů dostali do ČR miliony
roušek, respirátorů a dalšího materiálu. pic.twitter.com/INm5LeGbNd

— Lubomír Metnar (@metnarl) March 31, 2020

19:29
Stát už za ochranné prostředky utratil 10 miliard korun, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová zároveň společně s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou uvedla, že by všechny instituce měly vést transparentní evidenci.

19:17
Přehled vládou schválených ekonomických opatření
Vláda schválila kurzarbeit i příspěvek pro podnikatele. Ale s háčky

19:17
Prymula: zákaz cestování bude ještě trvat

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to řekl po jednání vlády. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch budou Češi muset omezení strpět. Jak dlouho, ukáží další týdny a měsíce,
řekl Vojtěch.

19:15
3257 nakažených

Česko má 3257 nakažených koronavirem, uvedlo po 19. hodině Ministerstvo zdravotnictví.

19:14
Vláda ve středu projedná návrh na prodloužení nouzového stavu

Na tiskové konferenci to řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nyní platí nouzový stav do 12. dubna, jeho prodloužení musí schválit Sněmovna. Schillerová
očekává, že vláda bude se sněmovními stranami o podpoře jednat až po svém středečním rozhodnutí. Vláda schválila zavedení nouzového stavu od 13. března 14:00 na nejdelší možnou dobu,
tedy na 30 dní. Pro případné prodloužení nad tuto lhůtu je nutný souhlas poslanců. Očekává se, že Sněmovna bude o vládním návrhu rozhodovat v příštím týdnu.

22. Česko má 3257 nakažených, 31 lidí zemřelo   
seznam | nahoru
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19:02
31 obětí v Česku

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvedlo, že koronaviru podlehlo 31 lidí.

18:48
Stát pořídí do všech nemocnic termokamery, objednal jich 500

Novinářům to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V nemocnicích by měly termokamery v souvislosti se šířením nového typu koronaviru pomáhat odhalovat
potenciálně infekční lidi. „Dnes jsme učinili objednávku 500 termokamer. Budou rozmístěny ve všech nemocnicích,“ uvedl Vojtěch. Doplnil, že k instalaci kamer už přistoupily různé úřady a další
instituce. „Udělali jsme objednávku, příští týden jich přijde prvních 50,“ řekl.

18:36
Vojtěch: 3238 nakažených, 29 zemřelých

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch později na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že aktuální počet nakažených je 3238, zemřelo 29 lidí a 45 se jich vyléčilo.

18:29
V Česku je 3138 nakažených

Koronavirem se v Česku k úternímu podvečeru nakazilo 3138 lidí, uvedlo Ministerstvo zdravotnictví.

18:14
Vláda schválila program Antivirus

Stát bude v rámci takzvaného kurzarbeitu vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně práce
Jana Maláčová (ČSSD). Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků,
surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

#Antivirus schválen! Firmy můžou žádat už od pondělí 6. dubna a peníze budou mít na účtu v řádu dní. Všechno totiž bude probíhat elektronicky – tedy snadno a rychle. Program počítá s
náhradami mzdy od 12. 3. až do konce dubna. Podívejte se na grafiku. @CSSD pic.twitter.com/frScRH0GL7

— Jana Maláčová (@JMalacova) March 31, 2020

18:10
Živnostníci postižení opatřeními dostanou 25 tisíc korun

OSVČ postižení pandemií dostanou od státu jednorázovou částku 25 000 korun, informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová po jednání vlády. Podnikatel musí o podporu požádat a
splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun.

Pětadvacítka pro OSVČ má jasná pravidla. Klíčovým ukazatelem bude pokles tržeb nejméně o 10%, který se doloží čestným prohlášením. @financnisprava pak pošle 25 tis. Kč na účty žadatelů
do konce dubna.

— Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 31, 2020

V kombinaci s ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4896 Kč měsíčně jde o záchranný kruh, který živnostníkům pomůže překlenout nejtěžší období.

— Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 31, 2020

17:58
Pět lékařů a třicet dva zdravotníků z Nemocnice Prachatice je v karanténě

Pět lékařů a 32 dalších zdravotníků z interního oddělení prachatické nemocnice skončilo v karanténě. Jedna z hospitalizovaných pacientek totiž byla v kontaktu s člověkem, u něhož se potvrdil
koronavirus. Nakažení COVID-19 následně testy zjistily i u samotné pacientky. ČTK to řekla mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.

17:35
V domově pro seniory v Litoměřicích je 52 nakažených klientů

V litoměřickém domově pro seniory je potvrzeno 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 z celkem 72 klientů. Jeden muž zemřel v pondělí, nákaza nebyla hlavní příčinou úmrtí.
Informovalo o tom dnes na svém webu Centrum sociální pomoci Litoměřice, pod které Domov U Trati patří. Z 52 nakažených potřebovalo šest klientů lékařskou pomoc. Pětaosmdesátiletý muž
hospitalizovaný v ústecké Masarykově nemocnici v pondělí zemřel, jednalo se o onkologického pacienta s řadou dalších interních chorob.

17:06
Lidé z okolí Babiše byli otestováni na koronavirus

Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský ČTK řekl, že testováno bylo zhruba 15 lidí, kteří přicházejí s Babišem pravidelně do styku. Testy provedli zdravotníci přímo ve Strakově akademii. „Stalo se tak
poprvé po měsíci od propuknutí epidemie,“ uvedl Vořechovský. Zda budou testy opakovány a zda to bude pravidelně, nevěděl. „Byla to prevence. Testováni byli lidé z kabinetu, ochranky,
tiskového odboru, lidé, kteří jsou s premiérem v každodenním kontaktu,“ uvedl. Připomenul, že ochrana Úřadu vlády učinila opatření tak, aby se riziko nakažení osazenstva Strakovy akademie co
nejvíce snížilo. Do budovy se tak v posledních dnech vchází pouze jedním vchodem, kde teplotu příchozích hlídá termokamera. Jednotlivé týmy spolupracující s premiérem jsou rozděleny na
směny tak, aby v případě karantény nebyli vyřazeni z práce všichni. Už zhruba měsíc je při příchodu do budovy Úřadu vlády povinná dezinfekce rukou.

17:04
Za opozici budou ve štábu Kaňkovský, Šmucler, Červíček a Matějka

Z opozičních kandidátů budou v Ústředním krizovém štábu poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní
prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Na dotaz ČTK to uvedl předseda štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Původně premiér Andrej Babiš (ANO) opozici při projevu
v Poslanecké sněmovně nabídl tři místa.

16:49
Online mapa dostupných pečovatelských služeb

Pro starosty i další zájemce o informace o pečovatelských nebo asistenčních službách vznikla internetová Mapa pečovatelských služeb. Dnes ji spustila Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR (APSS), která je největší českou organizací zastřešující sociální služby.
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16:22
Narkomani v léčbě mohou být s terapeutem v kontaktu online

Organizace SANANIM, která pomáhá drogově závislým v Praze, spouští platformu eSanáč. Měla by především pomoci v současné době udržet kontakt mezi závislým, který se rozhodl léčit, a
terapeutem. Platforma jim pomůže zůstat v kontaktu pomocí chatu a nahrazuje kontaktní terapii, která musela ustoupit nutným vládním opatřením. ČTK to dnes za SANANIM sdělila Natálie
Sedláčková.

Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (16:20:04) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážené pečovatelky ✨�, pečovatelé, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry v sociálních službách a další pracovníci v sociální oblasti. Vím, jak se asi cítíte:
Vyčerpaní obrovským osobním nasazením a pod tlakem, kterému jste denně vystavováni.Klobouk dolů před vámi a děkuji Vám za Vaši práci!�❤️  Vašeho povolání si cením, a proto za vás budu
vždycky bojovat!� Potřebujeme vás teď a budeme vás potřebovat čím dál víc. ‼️  Nejen v tak náročné době, jako je tato! #dikyvam #spolutozvladnemeJana Maláčová Ministerstvo práce a
sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Senioři v krajích Elpida Nadace Krása pomoci ŽIVOT 90 SenSen Časopis Vital WOMEN FOR WOMEN Oranžový klub

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (00:55:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb TV Nova - Televizní noviny Televizní noviny

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Zatímco v některých jiných zemích tvoří senioři až polovinu nakažených, v Česku to tak podle údajů Ministerstva zdravotnictví není. Mezi nakaženými je teď asi pětina lidí nad šedesát let.
Problémy ale aktuálně řeší domovy pro seniory. V některých z nich se nákaza velmi rychle šíří. Například v litoměřickém Domově U Trati je asi padesát nakažených a v nemocnici dnes zemřel už
druhý jeho klient."

Redaktorka:
"Senioři - nejohroženější skupina, kterou je potřeba nejvíce chránit."

Vyjádření Domova U Trati v Litoměřicích:
"S politováním vám sdělujeme, že jsme obdrželi velmi smutnou zprávu - klient našeho Domova U Trati v Litoměřicích, ročník 1935, který byl pozitivně testován na COVID-19, dnes v ústecké
Masarykově nemocnici zemřel."

Redaktorka:
"V litoměřickém domově pro seniory bylo pozitivně testováno padesát tři pacientů. Nemoc se týká i čtrnáct tamních pracovníků. Zaměstnanci se tam nechali zavřít, aby mohli o klienty dál
pečovat."

Oldřich Bubeníček (KSČM, hejtman Ústeckého kraje):
"Je to od nich kus osobní obětavosti. Hlavně od těch, kteří se tam v uvozovkách nechali zavřít na čtrnáct dní do karantény, a chtěli bysme tyto lidi ocenit jednorázově měsíční odměnou třicet tisíc
korun."

Redaktor:
"Nakažení prý nejsou v život ohrožujícím stavu. Pokud by ale u nich přeci jen došlo k nějakému zhoršení, budou okamžitě převezení do nemocnice, což je budova hned vedle."

Redaktorka:
"V obležení epidemiologů je druhý den zařízení v Ostravě - Mariánských Horách. Důvodem je pozitivně testovaná ošetřovatelka. Dnes se k ní připojily i tři klientky."
"Vedení domova má obavy, jak udrží provoz. Vypadlo totiž celé jedno oddělení."

Michal Mariánek (ředitel Domova pro seniory Iris):
"My jsme se už včera domluvili s hasičskym záchrannym sborem na tom, že nám pomůžou s dezinfekcí celého domova a vlastně to, co za náma...za mnou vidíte, tak to je zázemí."

Redaktorka:
"V Česku je asi tisícovka domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Případy nákazy se zatím objevily nejméně u deseti, některé se rozhodly zcela izolovat už dřív. V úplné karanténě zůstává
třeba domov v České Kamenici i se zaměstnanci."

Pečovatelka:
"Vedlo nás k tomu asi hlavně to zdraví těch našich klientů a i samotnejch nás. Pendlujeme sem tam, můžou rodiny to dostat vod nás, tady vodsuď, můžeme to přivízt my z domova."

Klientka:
"Je to pro nás dobrý, ale pro ně je to namáhavý."

Redaktorka:
"Asociace poskytovatelů sociálních služeb kritizovala stát, že opatření přišla pozdě. V některých zařízeních dosud chybí ochranné pomůcky."

23. Vážené pečovatelky ��, pečovatelé, sociální…   
seznam | nahoru

24. Mezi nakaženými je teď asi pětina lidí nad 60 let   
seznam | nahoru
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Jan Hamáček (ČSSD, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu):
"Nepočítáme s plošnou distribucí těch ochranných kompletů. Nám přijde rozumnější je koncentrovat na té krajské úrovni a vys....za...zasílat je v situaci, až kdy jsou potřeba."

Redaktorka:
"Pražská Nemocnice Na Františku dnes otevřela nové oddělení pro pacienty v seniorském věku. Zařízení tak vyhovělo žádosti Ministerstva zdravotnictví. To nařídilo vyhradit seniorům asi tři sta
třicet lůžek. V Praze třeba ještě v Nemocnici Na Bulovce."

Roman Prymula (náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog):
"Čeká nás doba teď, kdy budeme čelit samozřejmě náporu klinických pacientů."

Adam Vojtěch (za ANO, ministr zdravotnictví):
"My testujeme tedy ty nově příchozí klienty. To si myslím, že je v tuto chvíli poměrně dostatečné a není možná úplně nutné testovat tedy vš...plošně všechny, pokud máme zachá...zakázané
návštěvy."

Redaktorka:
"Kvůli narůstajícímu počtu nakažených pacientů v domovech pro seniory chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová testovat víc zařízení. Aktuálně jedná o situaci s hejtmany krajů.
Linda Nguyenová a krajské štáby, televize Nova."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Kristina Kloubková a Martin Pouva
EDITOR: Linda Nguyenová

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

DUPLICITNÍ S: Seniorů s Covid-19 přibývá, přesto je na tom Česko lépe než jiné země ( TN.nova.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Seniorů s Covid-19 přibývá, přesto je na tom
Česko lépe než jiné země (Kurzy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (12:04:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Isusice.cz - Články NEZNÁMÝ

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 najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

SEKCE: Kraje, Města a obce

25. Obce  
seznam | nahoru
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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 ( Brnenskodnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů
pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Benesovdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn
test na přítomnost koronaviru (Ceskebudejovicednes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru
(Celakovicednes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Preloucdnes.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Trutnovdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při
příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Havlickuvbroddnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory
bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Ustinadorlicidnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na
přítomnost koronaviru (Pribramdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Infodnes.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Brandysdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Trebicdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů
pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Hradeckralovednes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů
prováděn test na přítomnost koronaviru (Ustinadlabemdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost
koronaviru (Prahadnes.info - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Karlovyvarydnes.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Ostravadnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Pardubicednes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do
domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Olomoucdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů
prováděn test na přítomnost koronaviru (Melnikdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru
(Mladaboleslavdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Nymburkdnes.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Jicindnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Kutnohorskodnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory
bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Kladnodnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na
přítomnost koronaviru (Zlindnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Kolindnes.cz -
Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Svitavydnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru ( Chrudimskodnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do
domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru (Beroundnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů
prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa (Cysnews.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor
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Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dobrý den,Dovoluji si vas oslovit v této nelehké situaci. Je to již několik dní, co mě manželka (zdravotní sestra) požadala, zda bych nebyl schopen vyrobit pár nedostatkových ochranných
pomůcek, tj. ochranných štítu pro potřeby okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě. Na trhu jsou totiž ochranné štíty nedostatkovým zbožím. Podařilo se! Prozatím jsme my, jako sportovní
spolek Cross Biathlon Mexico, pod mým vedením ve spolupraci se studentstvem z Novoměstska vyrobili necelých 4000 ochranných štítů.Ty jsou poté distribuovány těm nejpotřebnějším
(nemocnice, socialní zařízení a starostům obcí). Vás jako ty, které jsem si dovolil oslovit žádám o pomoc a vytvoření dalších výrobních kapacit. Je třeba, aby se do boje proti Covid-19 zapojili
všichni! Jak na výrobu se dozvíte v instruktážním videu:https://www.facebook.com/720383294729955/posts/2388998547868413/Video vzniklo ve spolupráci s náměstkem kraje Vysočina pro
oblast zdravotnictví Vladímíra Novotného, starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy a předsedy KDU-ČSL Mariana JurečkyS přáním hezkého dneLeoš ŠkorpíkPS: Všechny další
informace jsou k dispozici na facebookovém profilu Cross Biathlon Mexico. Případně jsem k dispozici na tel.: 604 983 023

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (10:36:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Fulsoft.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

1. Vláda projedná další opatření ke koronaviru i běžnou agendu
30. března 2020

Další opatření kvůli koronavirové epidemii v Česku by měla dnes projednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží například návrh, podle kterého by stát vyplácel osobám
samostatně výdělečně činným postiženým dalšími nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude chtít, aby
podobný příspěvek dostali i lidé pracující na dohodu. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) zase ohlásil, že navrhne dvoutýdenní karanténu pro všechny lidi vracející se do ČR z ciziny.

Ministři by se také mohli zabývat prodloužením omezení volného pohybu. Z běžné agendy by měla vláda projednat například jmenování pětice státních tajemníků.

Schillerová chystá také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Sněmovna by tyto i další předlohy měla projednat ve stavu
legislativní nouze podobně jako minulý týden předpisy o dočasném pozastavení elektronické evidence tržeb, ošetřovném a maturitách. Zákony minulý týden stihl projednat i Senát a podepsat
prezident Miloš Zeman.

Petříček s ohledem na zhoršení situace s pandemií ve světě v pátek avizoval, že navrhne, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do ČR. Dosud se povinnost týkala pouze
lidí vracejících se z rizikových destinací. Řešit by se na vládě měla i víkendová twitterová rozepře ministrů zdravotnictví a vnitra ohledně distribuce ochranných materiálů. Kraje se v pátek vyslovily
pro to, aby distribuci respirátorů a dalších ochranných prostředků zajišťovalo jen vnitro. 

26. Dobrý den,Dovoluji si vas oslovit v této…   
seznam | nahoru

27. Vláda 23. - 30. března 2020   
seznam | nahoru
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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. Ministryně Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna.

K tomuto datu vláda před týdnem prodloužila omezení volného pohybu, zavření restaurací a maloobchodů nebo omezení úředních hodin. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude chtít
prodloužit omezení volného pohybu minimálně o týden. Vláda musí opatření projednat do 1. dubna, zabývat by se tím tak mohla již dnes.

Kabinet by měl jmenovat pětici státních tajemníků na ministerstvech vnitra, kultury, obrany a pro místní rozvoj a na úřadu vlády. Na programu má i poslanecký návrh na uzákonění 15. března jako
dne zrady a zániku státnosti Československa. Stejně jako návrh Pardubického kraje na změny v rozpočtovém určení daní dostane pravděpodobně od kabinetu negativní stanovisko.

Kabinet projedná také návrh ministerstva pro místní rozvoj na zvýšení výdajů Státního fondu rozvoje bydlení na letošní rok o 1,1 miliardy korun na 4,12 miliardy.
2. Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19

29. března 2020

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 dnes 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. 

"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, dnes 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 dnes 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.

3. Havlíček: OSVČ budou mít nárok na ošetřovné až 13.144 Kč měsíčně
26. března 2020

Stejně jako zaměstnanci budou mít také živnostníci nárok na ošetřovné, a to za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Živnostníkům bude náležet 424 korun za den, maximální
částka bude 13.144 korun měsíčně. Na základě čestného prohlášení bude možné o ošetřovné žádat na živnostenských úřadech od 1. dubna. Žádost bude možné podat také elektronicky. Na
ošetřovné budou mít osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nárok do doby, než budou otevřeny školy. Po dnešním jednání vlády, která ošetřovné schválila, to řekl vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Žádost bude podle Havlíčka velmi jednoduchá. Bude stačit vyplnit čestné prohlášení, že žadatel už příspěvek nečerpá v rámci zaměstnaneckého vztahu. Potvrdit bude muset také, že je OSVČ na
hlavní činnost, je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě a že je malým či středním podnikatelem. Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě
sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Žádosti budou elektronicky i v papírové verzi přijímat všechny živnostenské úřady, kterých je v ČR více než 200. Žádost včetně příloh by měla
být brzy dostupná na webu ministerstva průmyslu a obchodu, které bude příspěvky vyplácet.

Živnostníci se se žádostmi na finanční úřady podle informací ČTK obraceli už v minulých dnech, ty je ale musely odmítat, protože program ještě nebyl přijatý. Příspěvek budou moci čerpat i lidé
pečující o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost), které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na
péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Ministerstvo průmyslu ze svého rozpočtu na program v první etapě vyčlení 100 milionů korun, OSVČ budou moci žádat o podporu za březen od 1. dubna, uvedla náměstkyně ministra průmyslu a
obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Vláda bude osobám samostatně výdělečně činným také kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Podnikatelé podle Havlíčka mohou žádat o dotaci řádově od 50
do 80 procent.

Osobám samostatně výdělečně činným, které kvůli koronaviru a vládním opatřením nemohou svou živnost provozovat, bude stát platit 15.000 korun měsíčně po celou dobu, kdy bylo jejich
podnikání omezeno. O konkrétních podmínkách by měla vláda jednat ještě v pondělí.

4. Zámečnictví a servis strojů pro domácnost budou od pátku povolené
26. března 2020

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se od pátečních 06:00 nebude vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Vyplývá to
z aktualizovaného mimořádného opatření, které na webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Od začátku měly výjimku například prodejny potravin,
lékárny či drogerie.

Opatření platí do středy 1. dubna 06:00. Ministerstvo zároveň nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný
prostředek na ruce.

Resort zdravotnictví také uvolnil režim pro hotely a penziony, nově mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl
vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Nadále platí výjimka ze zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění České republiky či
cizince s pracovním povolením na českém území.

Opatření o zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb platí též do středy 1. dubna 06:00. Netýká se osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských
ubytovacích zařízeních.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů, naopak výjimku mají
kromě již zmíněných také prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství či květinářství.

Den poté vláda usnesení aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch,
které řídí osoby s oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Výjimku postupně dostaly také například prodejny textilního materiálu a galanterie, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců a nově též pohřebiště. Otevřené provozy nemají nárok na
kurzarbeitové příspěvky na mzdy od státu kvůli vládním omezením.

K povinnosti obchodů bezplatně poskytovat jednorázové rukavice se podle Havlíčka ministři inspirovali v zahraničí. "Nemusí to být čistě rukavice, není problém tam dát například mikrotenový
sáček," uvedl. Podobně se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Jde o to, aby měl člověk něco na ruce jako ochranu před tím, aby se vir tímto způsobem šířil. Sáček myslím není
něco, co by bylo nějak zásadně nedostupné," řekl.
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5. Ministerstvo: Následná péče může dál přijímat pacienty, lázně ne
26. března 2020

Lůžková zařízení, která poskytují následnou péči, mohou dál přijímat pacienty. Pondělní nařízení vlády, které to zakazovalo, ministerstvo zdravotnictví změnilo. Informovalo o tom na webu. Ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání vlády řekl, že vláda jeho opatření potvrdila. Zákaz přijímání nových klientů dál platí pro lázně, jim to vláda zakázala od 19. března. Mohou jen
dokončit už zahájené lázeňské pobyty.

"Ukázalo se v praxi, že některé nemocnice akutní péče s tím mají problém, plní se jim spinální jednotky, protože není pacienty kam předávat dál," řekl ministr. 

V případě lázeňské péče se podle ministerstva nejedná o akutní ani neodkladnou péči. "V této oblasti se tak v maximální možné míře omezuje počet pacientů v těchto zařízeních tak, aby došlo k
minimalizaci rizika šíření onemocnění," uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Následná lůžková péče se poskytuje například lidem, u kterých byla stanovena základní diagnóza a jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Vyžaduje však doléčení nebo poskytnutí léčebně
rehabilitační péče.

Na odděleních následné péče nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných jsou hospitalizováni zejména senioři. Právě pro ně je nákaza novým typem koronaviru nejnebezpečnější. V některých
zemích zemřelo téměř 15 procent nakažených nad 80 let.

Kritické je proto zejména šíření nemoci u lidí v domovech pro seniory nebo právě odděleních geriatrie nebo následné péče nemocnic. V Thomayerově nemocnici v Praze se nakazilo 13 seniorů z
oddělení následné péče, jeden ve středu zemřel. Nemoc COVID-19 se potvrdila také u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu.

6. Hotely a penziony mohou poskytovat ubytování lidem kvůli práci
26. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo režim pro hotely a penziony, nově mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl
vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Nadále platí výjimka ze zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění České republiky či
cizince s pracovním povolením na českém území.

Opatření o zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb platí do středy 1. dubna 06:00. Netýká se osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích
zařízeních.

7. Příjemci dávek teď asi nebudou muset doložit úřadu práce příjmy
26. března 2020

Úřady práce zřejmě nebudou pro druhé čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by dávky měli dál dostávat bez
toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední čtvrtletí. Kvůli omezení šíření nákazy koronavirem návrh dnes na dobu nouzového stavu schválila vláda. Na
tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Zákon musí ještě přijmout Parlament a podepsat prezident.

Předlohu připravilo ministerstvo práce. Chce tak minimalizovat kontakt lidí s firmami a úřady, ulevit České poště při doručování zásilek a uvolnit ruce pracovníkům úřadů práce na jinou agendu.
Návrh zákona zveřejnila vláda na svém webu.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do
konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce dubna. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, teď tedy
do konce června, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví. 

Ministerstvo práce navrhuje, aby tentokrát příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšení příspěvku na péči do konce dubna požadované dokumenty dokládat nemuseli. "Jedná se o
mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu," uvedlo ministerstvo v podkladech k zákonu.

Úřady práce by při stanovení dávky měly vycházet z dokladů z minulého čtvrtletí. Lidé by jim měli posílat potvrzení v případě, že se u nich něco změnilo, a to třeba okruh posuzovaných osob či
příjmy. Potřebné podklady mohou dodat, jakmile to u nich bude možné. Úřad práce změny zohlední od měsíce, ve kterém se o nich dozví, uvedli autoři návrhu. Dodali, že nové žádosti chystaný
zákon neovlivní.

Letos v únoru podle podkladů k navrhované normě úřady práce vyplatily 201.083 přídavků na dítě, 145.826 příspěvků na bydlení a 5260 zvýšení u příspěvku na péči.

Ministerstvo práce žádá o projednání zákona ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat ve Sněmovně a Senátu zrychleně hned při prvním projednávání.
8. Vláda rozšířila možnosti ČNB obchodovat, může to pomoci státu

24. března 2020

Česká národní banka bude do budoucna zřejmě moci podpořit stát při vydávání dluhopisů. Bude totiž moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančním trhu a
nakupovat tak například státní dluhopisy. Počítá s tím novela zákona o ČNB, kterou na dnešním mimořádném jednání schválila vláda.

Sněmovna bude předlohu projednávat v obvyklém režimu, nikoli ve stavu vyhlášené legislativní nouze. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) uvedl, že nenavrhl zařazení novely o ČNB
k návrhům zákonů určeným ke zrychlenému schvalování. Proti zrychlenému postupu projednávání této předlohy se vyslovila předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Úvodní
kolo debaty se tak uskuteční zřejmě na příští řádné sněmovní schůzi, jejíž zahájení je plánováno na polovinu dubna.

Vydáváním dluhopisů chce například ministerstvo financí uhradit letošní deficit státního rozpočtu. Vláda ho v pondělí zvýšila kvůli dopadům šíření koronaviru ze 40 na 200 miliard korun. Rovněž
novelu zákona o státním rozpočtu začne na mimořádném zasedání projednávat Poslanecká sněmovna.

V současnosti může ČNB obchodovat pouze s nástroji se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Schválení novely toto omezení ruší, a centrální
banka tak bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a také s více subjekty, tedy například s pojišťovnami, penzijními společnostmi nebo dalšími investory, kteří jsou běžnými
držiteli státních dluhopisů.

Dnes schválené opatření vychází podle mluvčí centrální banky Markéty Fišerové z novely zákona o ČNB projednávané nyní Poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení. "Tento krok má umožnit
rozšíření palety nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, se kterými může ČNB uzavírat obchody na volném trhu, o což ČNB usiluje již od roku 2016," uvedla. Schválení této části novely by
podle ní vytvořilo prostor, aby banka mohla v případě potřeby k plnění svých úkolů vstoupit na trh jakýchkoli finančních instrumentů, včetně vládních dluhopisů.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil na to, že kvůli následkům šíření koronaviru si bude muset stát na trhu půjčit výrazně více, a to v prostředí, kdy na světových trzích panuje velká
nejistota, až panika. "Aby se stát nedostal do situace, že o jeho dluhopisy nebude mít trh zájem, nebo aby se nemusel zadlužovat za velmi vysoký úrok, ČNB bude moci vyslat signál, že bude mít o
dluhopisy zájem. To pak státu umožní si na trhu půjčit za výhodnějších podmínek," vysvětlil. Dodal, že v posledních dnech k obdobný krokům přistoupily kromě hlavních světových centrálních bank
také například centrální banka Polska nebo Rumunska.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve upozornila na to, že situace Česka je v souvislosti s možností vydávat státní dluhopisy dobrá díky jednomu z nejnižších zadlužení v EU. Navíc
letos Česko čeká podle ní nejnižší objem splátek předchozích dluhů od roku 2010, zhruba 200 miliard korun. Loni to bylo 290 miliard korun.

"Volnější limity obchodů naší centrální banky ještě více upevní silné postavení České republiky na dluhopisových trzích a zároveň jí umožní pružněji reagovat na nepředvídatelné události vyžadující
změny v nastavení měnové politiky," uvedla dnes Schillerová. Novela přímo uvádí, že úkol ČNB spočívající v určování měnové politiky se výslovně doplňuje o úkol tuto politiku též provádět. K tomu
mají sloužit zejména měnověpolitické operace v podobě obchodů ČNB na finančním trhu.

Seidler dále upozornil na to, že ČNB v roce 2013 zahájení tzv. kvantitativního uvolňování nepovažovala za dostatečně účinný nástroj kvůli přebytku volných peněz v bankovním sektoru. "Tato
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situace se nezměnila, spíše naopak, likvidity je v bankovním sektoru po kurzovém závazku ČNB násobně více. ČNB se však chce zapojit všemi dostupnými nástroji do boje s následky šíření
koronaviru, a nákup státních dluhopisů centrálními bankami začal být již standardním nástrojem měnové politiky," uvedl. ČNB v roce 2013 přistoupila k devizovým intervencím.

V pondělí MF oznámilo, že v dubnu plánuje vydat státní dluhopisy za 33 miliard korun. Loni v prosinci uvedlo, že za celý letošní rok chce vydat střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy na
domácím trhu za minimálně 120 miliard korun.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.
9. Kabinet změnil čas pro nákup seniorů, pro malé obchody už neplatí

23. března 2020

Lidé starší 65 let budou mít od středy 25. března pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií 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. Novinářům to po zasedání vlády řekl vicepremiér Karel
Havlíček (za ANO). Kabinet podrobnosti usnesení, které má pomoci s ochranou seniorů proti novému typu koronaviru, upravil už podruhé.

Havlíček 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.
10. Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku

23. března 2020

Vláda dnes schválila odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům na půl roku od března do srpna, a to do výše minimálních záloh. Na tiskové konferenci to oznámil vicepremiér
Karel Havlíček (za ANO). Návrhy zákonů by měla v úterý projednat Sněmovna. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají podnikání jako hlavní činnost, činí letos minimální
měsíční záloha na sociální pojištění 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun.

"Definitivně bude odpuštěno zhruba 30.000 korun," uvedl Havlíček. Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění dosahuje měsíčně dohromady 4896 korun, za šest měsíců je to 29.376 korun.

Opatření má zmírnit negativní dopady koronavirové krize na drobné podnikatele. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala 705.627 osob samostatně výdělečně činných
(OSVČ), které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministerstva práce minimální platby posílají asi tři pětiny z nich. Dalších 325.700 lidí má
podnikání jako vedlejší činnost. Pro ně minimální záloha činí letos 1018 korun, upřesnila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Resort uvedl, že živnostníci s vyšší než minimální zálohou nemusí platit celou částku. "V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli
odvádět," uvedlo ministerstvo práce. Pokud podle Maláčové podnikatelé už zálohu na důchodové pojištění za březen poskytli, přičte se jim za září. Půlroční neplacení pojistné živnostníkům
budoucí výši jejich penze nepříznivě neovlivní. Šest měsíců se zahrne mezi takzvané vyloučené doby, tedy třeba jako doba nemoci.

Podle ministryně práce půlroční odpuštění záloh na sociální odvody představuje výpadek asi 15 miliard korun, měsíčně tedy asi 2,5 miliardy. V podkladech k návrhu zákona ministerstvo práce
původně počítalo s výpadkem 18,1 miliardy korun. Plánovalo totiž odpuštění celých záloh na sociální pojištění, nejen minimálních částek.

Systém sociálního pojištění skončil loni v přebytku 16,75 miliardy. Letos se očekává propad, který bude muset dorovnat stát. Jak vysoká chybějící částka bude, bude záležet na rozsahu
koronavirové krize. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes ujistila, že výše vyplácených penzí se to nedotkne.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) odpuštění zdravotního pojištění znamená snížení příjmů do zdravotnictví asi o osm miliard korun. "Budeme to projednávat se všemi
zdravotními pojišťovnami, aby si podle toho nastavily svá hospodaření. Je jasné, že bude muset dojít k určitým opatřením, aby nerostly nijak výrazně úhrady hlavně v příštím roce," uvedl. Podle něj
jsou v systému zdravotního pojištění ještě rezervy. Ministerstvo zdravotnictví ve svém návrhu, který předložilo minulý pátek, počítalo původně se čtyřměsíčním odkladem placení záloh.

11. Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob v ČR do 1. dubna
23. března 2020

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila dnes vláda do středy 1. dubna do 06:00. 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.

Opatření se od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz
vycházení bez zakrytí nosu a úst. Povinnost nosit mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu schválila vláda ve středu.

Úřady před uplynulým víkendem rovněž důrazně doporučily lidem zákaz volného pohybu dodržovat a omezit návštěvy chat a chalup. Pokud byla jejich cesta nezbytná, měli se zdržovat ve své
vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele.

12. Pendleři mají buď skončit, nebo si najít ubytování za hranicemi
23. března 2020

Vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru opět zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí takzvaní pendleři od čtvrtka nadále pracovat v Německu a Rakousku, mají si
tam zajistit podle dnešního rozhodnutí kabinetu ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou. Novinářům to po jednání vlády
řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Pendleři na Slovensku a v Polsku si ubytování nebudou muset hledat. Režim na hranicích tam zůstane stejný, epidemie tam není tak silná, doplnil později Hamáček. Poznamenal současně, že na
Slovensku a v Polsku také pracuje mnohem méně Čechů.

O režimu pro přeshraniční pracovníky vláda jednala i se zástupci Rakouska a Německa. Na jednu stranu vláda podle Hamáčka chce pendlerům umožnit pracovat v zahraničí. Na druhé straně je
třeba respektovat, že je to poslední kanál, kudy se může nemoc se zahraničí šířit, uvedl Hamáček. Kabinet tak podle něj dal pracovníkům na výběr jako určitý kompromis. Pokud nechtějí skončit,
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musejí si nalézt za hranicemi ubytování. Při přechodu hranic budou pendleři registrováni.

"Budeme přesně vědět, kdo přesně bude přecházet, kdo půjde do karantény. Policie to bude velmi přísně kontrolovat," uvedl Hamáček.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) doporučení vlády vítá. "Je to kompromisní řešení, které považujeme za vhodné, omezí se tak riziko šíření nákazy koronavirem, ale pendleři budou
mít dále možnost pracovat v Německu a zajistit své rodiny. Dopisem také oslovím bavorské a saské vládní prezidenty, aby společně se zaměstnavateli vyšli našim přeshraničním pracovníkům
vstříc a pomohli jim najít ubytování a situaci usnadnit," sdělil dnes ČTK.

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat z loňského září dojíždělo každý den za prací do zahraničí téměř 60.000 českých občanů. Do Německa dojíždělo denně přes 37.000 Čechů, do
Rakouska přes 12.000 Čechů, na Slovensko dojíždí pracovat jen asi 2300 Čechů a nejmenší zájem je o práci v Polsku.

Při vyhlášení zákazu volného pohybu přes hranice ČR vláda povolila pendlerům vyjíždět do zahraničí nejdále sto kilometrů. O několik dnů později 18. března rozhodla, že pendleři musí při návratu
z práce do Česka projít kontrolou příznaků infekčních onemocnění. Následoval požadavek každodenní kontroly na hranici, kde dostávali razítka do takzvané knížky zahraničního pracovníka.
Důvodem k zavedení tohoto opatření byl velký výskyt falešných potvrzení, které si někteří sehnali a jezdili tak například do Německa, aniž tam oficiálně pracovali.

K zastavení výjezdů zahraničních pracovníků vyzval vládu krizový štáb Plzeňského kraje. Podobně se ke každodennímu přejíždění hranic lidí do práce postavily například i Jihočeský a
Karlovarský kraj.

Opatření měla podle Hamáčka pendlerům připomínat, že po návratu mají omezit své sociální kontakty. "Utahovali jsme to den ze dne a toto je výsledek," uvedl Hamáček s tím, že vláda apelovala
na zaměstnavatele pendlerů, aby jim pomohli s ubytováním.

13. Vláda schválila kurzarbeit, stát firmám přispěje na mzdy
23. března 2020

Vláda dnes schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Stát jim uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Podpora má
zmírnit dopady koronavirové krize a bránit propouštění. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Nechceme, aby firmy propouštěly lidi. Smyslem programu je firmám dotovat mzdy zaměstnanců, aby nepropouštěly," uvedla Maláčová.

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už
minulý týden, dnes přijala tři zbývající podpory. Pokud firma nemůže přidělovat práci lidem, protože minimálně 30 procent jejich kolegů je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80
procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl z toho uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit
i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

Podle Maláčové tento týden vláda dostane návrh přesných pravidel. Program se pak vyhlásí 1. dubna. Zatím platí pro březen, pak bude podle potřeby pokračovat, dodala ministryně. Vláda podle ní
ve středu projedná ale ještě "pozitivní motivační bonus" pro firmy, které dál přes nynější překážky plně fungují. Jak by měla tato podpora vypadat, šéfka resortu práce neupřesnila.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dnes už zmínil, že by kabinet mohl jednat o odpuštění sociálního pojištění. "Navrhujeme po noční diskusi se zaměstnavateli, pokud firma pojede a bude
platit zaměstnancům 100 procent mzdy, tak jsme připraveni jim navrhnout odpuštění jednoho měsíce sociálního pojištění," řekl dnes Havlíček České televizi.

Vláda minulý týden schválila už první dvě opatření programu Antivir. Pracovníkům v nařízené dvoutýdenní karanténě uhradí místo zaměstnavatelů náhradu příjmu. Platí se 60 procent základu
výdělku. Zaměstnanci uzavřených provozů mají dostávat celou mzdu či plat. Stát z toho poskytne 80 procent.

Ministerstvo práce původně odhadovalo, že by program Antivir s pěti druhy náhrad a příspěvků na mzdy mohl stát 7,1 miliardy korun. Výdaje budou zřejmě vyšší. Resort počítal totiž například s
tím, že nařízené uzavření obchodů a dalších provozů potrvá deset dnů a skončí 24. března. Kabinet termín dnes odsunul na 1. dubna. Víc by mohlo být proti původnímu předpokladu také lidí, na
jejichž výdělek by stát mohl přispívat.

K urychlenému schválení a zavedení kurzarbeitu vyzývali vládu odboráři i zaměstnavatelé. Podle nich se podniky v náhlé koronavirové krizi bez podpory státu neobejdou.
14. Vláda schválila zvýšení letošního schodku rozpočtu na 200 mld. Kč

23. března 2020

Vláda dnes schválila kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí
(MF). Návrh novely zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, k
zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Novelu by měla projednat Sněmovna na úterním mimořádném zasedání.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu by měly letos činit nově 1,488 bilionu korun a výdaje 1,688 bilionu korun. Příjmy tak proti původnímu plánu klesly o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje stouply o 70,2
miliardy korun.

Navýšení schodku je podle ekonomů v kombinaci s dalšími opatřeními na podporu ekonomiky zasažené šířením koronoviru zatím přiměřené. Je ale podle nich možné, že během roku bude nutné
ještě schodek navýšit. "Je realistické upravit parametry rozpočtu s ohledem na aktuální situaci. Obávám se však, že 200 miliard korun nemusí stačit. S ohledem na enormní nejistotu by bylo
vhodnější pracovat se schodkem v určitém intervalu než konkrétní hodnotou," uvedl například hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Původně činila rezerva 4,9 miliardy korun. "Vzhledem k
tomu, že aktuální situace a odstraňování jejích následků bude dlouhodobějšího charakteru, není v tuto chvíli možné s jistotou určit, kolik finančních zdrojů bude která složka záchranného a
bezpečnostního systému státu vyžadovat, ani jaké další požadavky na výdaje státu způsobené aktuální situací vzniknou. Způsob poskytování nezbytných zdrojů z vládní rozpočtové rezervy
prostřednictvím projednání a rozhodnutí vlády zajišťuje potřebnou flexibilitu," uvedlo MF.

Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun z původních 43,8 miliardy korun.

MF již oznámilo, že schodek rozpočtu chce financovat především prodejem státních dluhopisů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve upozornila, že situace Česka je v tomto
ohledu díky nízkému zadlužení dobrá. Navíc letos Česko čeká podle ní nejnižší objem splátek předchozích dluhů od roku 2010, zhruba 200 miliard korun.

Dnes pak MF oznámilo, že v dubnu plánuje vydat státní dluhopisy za 33 miliard korun. V prosinci plánovalo za celý letošní rok vydat střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy na domácím trhu za
minimálně 120 miliard korun.

U příjmů MF počítá s poklesem daňových příjmů o 55,7 miliardy korun kvůli omezení výkonu ekonomiky. "S ohledem na plánované prominutí záloh na důchodové pojištění a státní politiku
zaměstnanosti u OSVČ a na předpokládaný pokles tempa růstu mezd a platů v ekonomice, počítá novela státního rozpočtu s nižšími příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, a to o 25 miliard
korun," uvedlo MF.

Podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského vzroste defcit rozpočtu jen kvůli nižším daňovým příjmům minimálně na 150 miliard korun.

Rozpočet podle Schillerové letos nemůže počítat výnosy z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G za sedm miliard korun. Rovněž příjmy rozpočtu MF snížilo o 1,5 miliardy korun kvůli výpadku
části dividend od Letiště Praha.

Dále také bude letos odložen nákup některé vojenské techniky za 2,9 miliardy korun a MF sníží výdaje na dotované jízdné pro seniory a studenty o 1,5 miliardy korun.
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"Chtěla bych ubezpečit, že důchody zůstanou v nezměněné výši. V tomto ohledu bych chtěla, aby byli všichni klidní. Zvýšení schodku nám má pomoci pokrýt zvýšené náklady státu, které musíme
investovat do firem a lidí tak, abychom udrželi zaměstnanost a firmy, které jsou na tom nejhůře," uvedla Schillerová.

15. Změny v termínech maturit a přijímacích zkoušek vláda schválila
23. března 2020

Maturity by měly být nejdřív 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by je mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. Na dnešním zasedání to schválila vláda,
informoval na tiskové konferenci ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Kabinet také souhlasil s tím, aby přijímací zkoušky na střední školy byly nejdříve 14 dnů po otevření škol
zavřených kvůli koronaviru. Děti by je měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly. Sněmovna by se návrhy ministra školství Roberta Plagy (ANO) měla zabývat v úterý
na mimořádné schůzi.

Pro maturity by mělo být rozhodující datum 1. června. Pokud by se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky by už dělat neměli. Kdyby se školy otevřely dříve, nemuseli by maturanti letos psát
slohy z češtiny a cizích jazyků. Testy by mohly vyhodnocovat samy školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje. To ale kritizovali například někteří ředitelé středních škol.

Ministerstvo podle Plagy předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. Přesný termín maturit chce ministr vyhlásit až po otevření škol. Pokud žák v posledním ročníku v
pololetí neprospěl, školy by mu dle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také.

Testy přijímacích zkoušek by podle ministra měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Ministerstvo školství podle Plagy nepočítá s tím, že by se zkracovaly letní prázdniny. Pracuje se podle něj se scénáři ministerstva zdravotnictví, které počítají s návratem do školy v květnu,
nejpozději začátkem června. Podle něj by se tak přijímací zkoušky měly do konce školního roku stihnout. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy
mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci.

Školy jsou uzavřeny od 11. března do odvolání. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a na začátku května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat
14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.

K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80.000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95.000 dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení
při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27.500 učňů.

16. Vláda prodloužila uzavření obchodů i restaurací do 1. dubna
23. března 2020

Vláda prodloužila do středy 1. dubna 06:00 zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do úterních 06:00. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl
vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 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. 

Také restaurace zůstanou zavřené do středy 1. dubna. Zákaz se netýká například výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny, restaurace také mohou jídlo
rozvážet. Omezení neplatí také pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských
zařízení.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů. Den poté vláda usnesení
aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch, které řídí osoby s
oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb platí také od soboty 14. března a týká se kromě restaurací i hospod, pivnic, barů, vináren, kaváren či cukráren. Společně s nimi
byly uzavřeny i herny a kasina, avšak s neurčeným termínem konce omezení.

17. Veřejné úřady budou i nadále otevřené jen dva dny v týdnu
23. března 2020

Veřejné úřady budou i nadále otevřeny pouze dva dny v týdnu pokaždé na tři hodiny a budou nabízet jen omezené služby. Vláda dnes prodloužila mimořádné opatření, které mělo původně vypršet
v úterý, do 1. dubna 06:00. Omezení fungování úřadů je jedním z opatření, kterými chce vláda bránit šíření nákazy koronavirem.

Fungování úřadů je omezené od 16. března. Úřady mohou být otevřeny pouze v pondělí a ve středu na tři hodiny a ve všech případech, kdy je to možné, mají nahradit osobní kontakt s občany
písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou. Služby úřady omezily na agendy bezpodmínečně nutné k zajišťování chodu veřejné správy.

Podle vládního nařízení mají úřady zajišťovat svůj chod s nejnižším možným počtem zaměstnanců na pracovišti. Zároveň mají zajistit chod úřadu tak, aby případná karanténa části zaměstnanců
neohrozila jeho celkové fungování.

18. Zóny placeného parkování ve městech zůstanou dál zrušené
23. března 2020

Zóny placeného parkování ve městech a v obcích zůstanou dál zrušené. Rozhodla o tom dnes vláda, která prodloužila účinnost všech svých dřívějších usnesení přijatých v souvislosti s
koronavirovou epidemií. O prodloužení všech opatření, kterým končila platnost, informoval novináře ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

V zónách placeného parkování mohou nyní stát všechny automobily zdarma. Platí to i pro takzvané modré zóny, které jsou určeny obvykle jen pro místní obyvatele a podnikatele.

Zón se týkalo usnesení, kterým vláda s účinností od ranních hodin pondělí 16. března zakázala platnost "nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy". Uvolnění parkování v zónách mělo skončit s úterkem.

19. Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce
23. března 2020

Vláda dnes jednomyslně schválila návrh pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude
muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí (MF) Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná
Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.

Předlohu ocenil předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala i Piráti. "Je dobře, že vláda schválila to, co navrhujeme: pozastavení EET. Živnostníci a podnikatelé teď budou doslova bojovat
o přežití," uvedl Fiala na facebooku. Nejlepší by podle něho byl scénář, aby se elektronická evidence tržeb opětovně nespustila až do sněmovních voleb v příštím roce. ODS opakovaně avizuje, že
pokud bude vládnout, EET zruší úplně.

Piráti poukazují na to, že předloha fakticky odkládá poslední vlnu zavádění EET. Do systému se měli od května zapojit například řemeslníci, taxikáři, advokáti i lékaři. "Pozastavení třetí a čtvrté
vlny EET je dobrá zpráva a jsem rád, že koalice změnila názor, protože minulou středu o tom nechtěla ani slyšet," uvedl v tiskové zprávě pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Šestice opozičních
stran předložila Sněmovně novelu zákona o evidenci tržeb s cílem odložit poslední fázi EET na leden. Vedle Pirátů a ODS ji podepsali i poslanci SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

MF již dříve plánovalo fakticky odložit start třetí a čtvrté fáze EET tím, že by neprovádělo kontroly. To byl ale podle MF krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy
finančních úřadů. "S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například
při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET," uvedlo MF v neděli.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v
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hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.
20. Vláda schválila umoření daňové ztráty zpětně nebo prominutí záloh

23. března 2020

Vláda dnes schválila další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z
příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani
z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně. Informoval o tom mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

V případě daňové ztráty budou moci firmy umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku. Rozhodnutí bude muset ještě v úterý posvětit Sněmovna. Podle
současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu
odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Vláda také schválila návrh ministerstva financí na plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu. "Prominutí se vztahuje na
všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do
31. srpna," uvedlo ministerstvo financí Zároveň také promine v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. "Fakticky bude tedy
všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později," dodal úřad.

SEKCE: Právo POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Vláda 23. - 30. března 2020 ( Fulsoft.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (09:52:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ctyrlistekostrava.cz - Články NEZNÁMÝ

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. Děkuji Vám všem za Vaše odhodlání, sílu, práci a neuvěřitelné nasazení!

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.

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.

SEKCE: Instituce a organizace

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (08:47:34) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky CEVRO Institut

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. Viceprezidentka
asociace, absolventka MPA Veřejná správa (https://www.cevroinstitut.cz/cs/clanek/mpa-verejna-sprava-a-lidske-zdroje/) na CEVRO Institutu Daniela Lusková v otevřeném dopise označila nová
nařízení za nehorázná. https://www.echo24.cz/a/S7mua/misto-pomoci-z-nas-delate-blbecky-kritizuje-vojtecha-vedeni-asociace-socialnich-sluzeb

SEKCE: Kultura a vzdělávání

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

28. Praha 27. 3. 2020: Děkovný dopis prezidenta Asociace poskytovatelů
sociálních služeb Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA  seznam | nahoru

29. Nová nařízení ministerstva zdravotnictví týkající…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (16:07:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Pečovatelům a pečovatelkám, kteří docházejí k seniorům či postiženým domů, stále chybějí ochranné pomůcky. K dispozici mívají většinou jen látkovou roušku. Nedozvědí se také
předem, zda je jejich klient v karanténě či má nákazu. ČTK to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Upozornila na to dnes i Česká asociace
pečovatelské služby (ČAPS). Podle ní se pečovatelky a pečovatelé starají o více než 100.000 lidí, většinou jsou to senioři nad 80 let.

Asociace poskytovatelů a zdravotnické odbory žádaly už zhruba před měsícem pro pracovníky sociálních služeb ochranné pomůcky. Vedení resortu zdravotnictví tehdy uvedlo, že nejdřív je nutné
zajistit prostředky zdravotníkům. Z dodávek domovy pro seniory a postižené dostávaly jen malou část. Podle ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) by pomůcek už měl být
dostatek. Podle Horeckého ale případné zásilky směřují do pobytových zařízení a terénní služby v zásobovacím řetězci nejsou.

"V terénních službách je nedostatek ochranných pomůcek. Až na výjimky nemají ani respirátory FFP2 (nižší třídy)," uvedl Horecký.

Ministerstvo práce na svém webu umístilo dotazník, přes který mohou poskytovatelé hlásit nedostatek pomůcek. Požadavky resort pak předá do krajů. Týká se to ale nejspíš jen pobytových
zařízení. Mají oznámit svou kapacitu a také to, zda se u nich nákaza objevila. Uvést mají, kolik na týden potřebují roušek, rukavic a dezinfekce. Kolonka pro respirátory chybí.

Podle Horeckého pečovatelky a pečovatelé, kteří docházejí do domácností, o případné karanténě či nákaze svých klientů nevědí. Jsou s nimi přitom v těsném kontaktu a pomáhají třeba s osobní
hygienou, přemísťováním či úpravou lůžka.

"Je tu řada problematických bodů. Nevíme třeba, jak bychom mohli sdílet informace s hygieniky (o nákaze či karanténě). Jaký by měl být pak postup? Kde by si měl pracovník oblékat a svlékat
ochranný oblek? Na chodbě v paneláku to není dost dobře možné," uvedl Horecký. Pravidla by měla nastavit ministerstva.

Podle ČAPS se péče v terénu často opomíjí, i když ji dostává přes 100.000 méně soběstačných seniorů. Klientům je většinou nad 80 let. Pečovatel či pečovatelka dochází každý den za pěti až
osmi lidmi. "Spotřeba jednorázových roušek a rukavic je vysoká a bez jejich dostatečného zajištění není možné péči poskytovat z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů," uvedla ČAPS. Vedle
zajištění dostatku pomůcek je potřeba i proškolení personálu k jejich používání. Podle asociace by k prevenci stejně jako v domovech i v terénních službách přispělo testování klientů, kteří se
vracejí domů z nemocnic, i pracovníků, kteří se mohli dostat do kontaktu s nakaženými.

ČAPS podotýká, že nyní se musí kvůli nařízením a omezením o seniory často víc starat rodina. Příbuzným mohou pomoci videa s návody a postupem péče v domácnosti.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020
(10:01:59)

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,MZ ČR iniciovalo vznik linky kolegiální podpory pro zdravotnické pracovníky, kterou zajišťují speciálně vyškolení lidé – tzv. zdravotničtí peer pracovníci. Podrobné informace k lince
naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-iniciovalo-vznik-linky-kolegialni-podpory-pro-pracovn_18902_1.html. Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
doporučuje sledovat sekci o COVID-19 na www.drogy-info.cz. Např. článek o specifických faktorech uživatelů návykových látek a závislých by mohl pomoci při jednáních s místními zástupci
samosprávy a státní správy o potřebách adiktologických služeb: https://1url.cz/qzwAQ.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (15:24:46) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky milusehorska

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V sociálních službách chybí personál, finance a ochranné pomůcky. Žádám vládu a MPSV, aby naslouchala Asociaci poskytovatelů sociálních služeb a aby pomohla, jak je to jde. Tato
zařízení fungují již dnes na hranici udržitelnosti.https://t.co/36FtOHABNm

SEKCE: Politika

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

30. Pečovatelé v terénu nemají podle asociace dostatek ochranných pomůcek   
seznam | nahoru

31. Vážení přátelé,MZ ČR iniciovalo vznik linky…   
seznam | nahoru

32. V sociálních službách chybí personál, finance a ochranné pomůcky. Žádám
vládu a MPSV, aby…  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22895474
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsssvss%2Fposts%2F2252310948410864
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5MDQwODAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5MDQwODAsInRodW1icyI6Mn0=
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22904080
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22904080
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmilusehorska%2Fstatus%2F1246066112531320838


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (09:37:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Drbna.cz - Články Vít HassanČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zdravotnické odbory žádají politiky či experty, kteří vystupují v médiích, aby vážili slova o zdravotnících a pracovnících sociálních služeb kvůli šíření koronaviru. Podle odborového svazu je
nepřijatelné, aby personál někdo vinil z roznášení nákazy mezi pacienty, klienty či kolegy, když pracuje v tak obtížných podmínkách pod tlakem a často bez ochranných pomůcek. Odbory to
uvedly v tiskové zprávě, kterou zaslaly.

Nákaza se objevila podle dostupných informací nejméně v šesti domovech pro seniory či v jedné ze čtyř stanic oddělení geriatrie a následné péče v pražské Thomayerově nemocnici. Testy
potvrdily koronavirus u některých lékařů, sester či pracovníků v sociálních službách po celé republice.

Podle odborů se zdravotníci i zaměstnanci zařízení sociálních služeb o pacienty a klienty starají v obtížných podmínkách, a to dlouhodobě. Personálu je málo, chybí v nemocnicích i domovech.
Nynější epidemie situaci ještě umocnila a lidé musí často pracovat bez ochranných prostředků, uvedl odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. K tomu se podle něj ještě přidávají obavy o blízké
i z případného šíření nákazy.

"Je zcela nepřijatelné, aby se k těmto obrovským obavám přidával ještě strach z toho, že v případě vypuknutí nákazy bude zaměstnanec označován v médiích jako ten, kdo nákazu ´do
zařízení zavlekl´ či dokonce ´chodil do práce s příznaky nemoci a nakazil kolegy a pacienty´. Tyto příklady se již staly a jsou vůči přetíženým a obětavým zaměstnancům mimořádně kruté,"
uvedly odbory.

Poukazují na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého musí od 21. března zdravotník svému zaměstnavateli nahlásit, že přišel bez ochranných pomůcek do kontaktu s
nakaženým. Vedení rozhodne, jestli je zdravotníkova práce pro zajištění péče nezbytná. Pokud není, může do karantény. Jinak chodí do práce, má mít respirátor a další pomůcky, měřit si před
směnou teplotu a za pět dnů jít na test.

"Takovýto postup považuje odborový svaz za mimořádně nebezpečný, protože ohrožuje zaměstnance, jejich pacienty a klienty, členy rodiny a další osoby," uvedli odboráři. Požadují, aby
zdravotník po kontaktu s nakaženým musel zůstat v karanténě aspoň pět dní do testu a jeho výsledku.

V otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) a ministryni práce Janě Maláčové (ČSSD) vyjádření vůči zdravotníkům v souvislosti s nákazou kritizovala o víkendu i
viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková. "Prohlásíte, že mezi klienty služeb to (koronavirus) 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," napsala Lusková Vojtěchovi a Maláčové.

Asociace a odbory opakovaně žádaly o ochranné pomůcky a o rozšíření testování. K plošnému provádění testů u klientů i personálu sociálních služeb vládu vyzývají i organizace na pomoc
seniorům a experti a expertky z několika akademických pracovišť.

SEKCE: Blogy

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

DUPLICITNÍ S: Odbory vyzvali politiky, aby neobviňovali z šíření nákazy personál ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (23:02:04) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Události, komentáře (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…/span zaměstnanců těchto zařízení , my teď jdeme15 první fázi na základě dohody s asociací poskytovatelů sociálníchslužeb a Smithe , jsem pro sociální věcí , ne , řady opatření , které pak
testovat všechny k nové platí ode dneška , kdy budeme klienty , kteří jsou přijímáni do těchto zařízení sociálních služeb 30 jsou k překládání z nemocnic , léčeben dlouhodobě nemocných nebo
třeba i z domova , protože vidíme na těch příkladech vlastně těch domovů , kde došlo k té nákaze , že v několika případech skutečně to byl klient nový , který vlastně do toho zařízení a 45 zavlekl
na nákazu tam se pak šířila , takže nikdo , kdo nemá negativní test na koronavirus nebude moci být nově přijatá , že to je ta proto je to první opatření , a pokud nějaká další plošná plošné testování
, tak to samozřejmě můžeme udělat , a chtěli 22:42 00 bychom ale musíme pracovat na navýšení testovací kapacit , kdyby to mohlo být reálné , tak je to otázka skutečně toho , abychom zapojili
veškeré testovací kapacity , které zapojte všechny 15 máme k zemím , a kdy to bude tedy reálné , kde možné testovací kapacity včas , tak naším cílem je , abychom měli nějakých deset tisíc denně
, vzala také víme , ano , to bude , já věřím , že do konce tohoto týdne bychom se 30 mohli k tomuto číslu přiblížit , paní Buzková je chce pro vás splnitelné , to , co po vás , ministerstvo tedy aby své
všechny příchozí pacienty klienty měli dva týdny na samostatném pokoji , poté , co budou mít negativní test na koronavirus 45 tak já v tuto chvíli nemám informace , úplně ze všech organizací z
republiky na toho bylo příliš málo času , ale každopádně mohu zavřít , že jsou organizace , které to dokáží , a jsou i organizace , 22:43 00 které ne , protože prostě ty prostorové podmínky , ani ty
personální proto nejsou úplně optimální , pokud budu hovořit za domov u Biřičky tak my v tuto chvíli jsme schopni toto opatření naplnit a děláme pro to maximum , a pokud jde o ochranné pomůcky
, my jsme 15 v té reportáži slyšeli , že s těmi ochrannými pomůckami , je to v domech pro seniory hodně špatné , že někde dokonce používají pláštěnky , tak řekněte mi , kolik klientů máte vy ,
kolik máte zaměstnanců a kolik máte čeho , kolik máte rouše , kolik máte ochranných obleků , 30 kolik máte rukavic , jaké vaše vybavení domu v Biřičky má kapacitu tři sta čtyřicet klientů , teď ,
teď jen drobně , snižujeme máme dvě stě třicet zaměstnanců a v tuto chvíli máme 45 kroužky a vybavení , vyjádřím se spíše na tu dobu s tím drží na veto bylo lépe srozumitelné , takže toto
vybavení mám v případě krizového stavu to znamená nákazy v domově mám vybavení toho druhého typu vyššího znamená respirátory pláště a další 22:44 00 věci , tak mám na deset dnů , tak
pane ministře , a co bude dále , po těch deseti dnech do těch deseti dnů , vy jste schopni všechny zařízení , všechna zařízení do vybavit vším potřebným , nesporně ano , já jsem si , je 15 že deset
dnů poměrně dlouhá doba , protože my už dnes máme , …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 20

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

33. Odbory žádají politiky, aby neobviňovali z šíření nákazy personál   
seznam | nahoru

34. Události, komentáře (automat)   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (00:00:00) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES Kristína Paulenková Ondřej Krutilek

Otevřít originál | Otevřít detail

Domovy pro seniory patří mezi nejzranitelnější místa koronavirovou nákazou. Pokud se nemoc dostane mezi nejstarší populaci, začíná se rychle šířit. To se stalo například v zařízení v Litoměřicích
nebo v Břevnici. 

Existuje jediný způsob, jak nákaze čelit – úplná izolace. Na první pohled jednoduché řešení, které však vyžaduje obrovskou oběť personálu. 

Přesto k takto razantní prevenci některé domovy přistupují. Patří mezi ně i domov pro seniory v České Kamenici. „Zvládáme to s vypětím sil, ale nálada na palubě je pozitivní, pro tento režim je
potřeba vybrat personál, o kterém víte, že to psychicky zvládne, je to opravdu obrovský tlak,“ říká ředitelka zařízení Šárka Kopáčková. 

V izolaci mají celé jedno patro, ve kterém kromě klientů bydlí aktuálně také zaměstnanci. Většinu tvoří pečovatelky a zdravotní sestry, společně s nimi však musí být izolováni také kuchaři a
uklízečky. Celkově je to devatenáct pracovníků, kteří se přihlásili dobrovolně. Přespávají na vypůjčených matracích ve společenské místnosti, ze které se teď stala provizorní noclehárna. 

„Jeví se to jako jednoduché a ideální řešení z hlediska bezpečnosti seniorů. Ideální řešení to je, ale rozhodně není jednoduché,“ říká Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Upozorňuje, že není vůbec jasné, jak takovou situaci vyřešit podle zákoníku práce. Zaměstnanci navíc do takového režimu vstupují dobrovolně. Nikdo je nemůže nutit.
„Myslím si, že většina zařízení s touto variantou počítá, ale nelze plošně říci, že je to realizovatelné,“ dodává Lusková. Domovy pro seniory mají připravené krizové plány, avšak je těžké
odhadovat, jak by se zaměstnanci tváří v tvář extrémní fyzické a psychické zátěži nakonec zachovali a jak dlouho by byli schopni režim vydržet. 

Aby ochránili klienty domovů pro seniory před koronavirovou nákazou, pečovatelé a zaměstnanci dobrovolně bydlí s nimi. 

Domovy pro seniory jsou v současné době kvůli nákaze zkrátka ve velmi složité situaci. Krizová řešení sice připravená mají, obrovskou daní je ale psychická zátěž. „Naši zaměstnanci mají
uzavřený prostor a společně se seniory jsou tam úplně sami. Samozřejmě jsou v kontaktu s rodinou přes moderní technologie, ale fyzický kontakt to není,“ vysvětluje Kopáčková zkušenosti z
České Kamenice. 

Personál je možné obměnit po čtrnácti dnech. V České Kamenici takto fungují od 18. března, když bude situace dobrá, začnou se vracet k běžnému provozu v polovině dubna. Do té doby mohou
zaměstnanci vyjít maximálně na chodbu, kam odloží třeba použité ložní prádlo určené na vyprání nebo si převezmou v dohodnutý čas potraviny na přípravu jídla. Jiná zařízení zase musela
vybudovat mobilní bydlení. 

Mnozí bydlí v karavanech 

„Snažíme se – a mnoho zaměstnanců to vnímá pozitivně – zavést systém sedmi- a čtrnáctidenních turnusů,“ popisuje Boris Šťastný, bývalý poslanec a zdravotnický expert ODS, který dnes vede
Alzheimer Home, síť osmi soukromých domovů pro seniory a osoby s vážnými onemocněními v Praze, Středočeském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Zpočátku pro své zaměstnance vyhradil
místa přímo v zařízeních. Protože ale vláda uložila těmto domovům ve svých prostorách vyhradit deset procent kapacity pro případnou karanténu, nezbylo pro některé zaměstnance místo. 

Před mnohé budovy nyní proto postavil karavanová městečka za pomoci lidí z projektu Karavany pomáhají Česku. Velká část zaměstnanců bydlí v zařízeních či u nich a střídají se. V případech,
kdy jsou zaměstnanci doma nepostradatelní, se alespoň snaží co nejvíce snížit riziko, ať už pravidelnou kontrolou zdravotního stavu, či zajištěním cesty do práce autem. „Dezinfikujeme všechny
zásilky, které do zařízení přicházejí. Máme ozónovače, čistíme prostory ozónem. Včetně karavanů, kde bydlí zaměstnanci,“ dodává Šťastný s tím, že personál se v této těžké době semkl. 

Zrychlit testování seniorů 

Obrovskou pomocí by pro provozovatele bylo hlavně zrychlení testování. „V tuto chvíli by bylo nejideálnější, kdyby seniora, kterého posíláme do nemocnice s podezřením na onemocnění COVID-
19, lékaři otestovali a vrátili ho až v momentě, kdy test bude negativní, nebo aby na zavolání přijela odběrová laboratoř, která by odebrala vzorek a rychle ho vyhodnotila. Do vyhodnocení jsme
schopní pacienta od ostatních izolovat sami,“ zdůrazňuje Lusková. 

Zdravotníci i pečovatelé, kteří pracují v nejrůznějších pobytových zařízeních pro seniory či nemocné, mezitím dělají, co mohou. „Platí, že naše pacienty neopustíme, a teď jde o to, aby ta péče byla
zorganizována co nejlépe, čili aby byla ta zařízení dobře vybavená ochrannými pomůckami a byla dobře edukována,“ říká Robert Huneš, prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče. 

Ten se domnívá, že je potřeba zajistit pro nemocné klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb lůžka v nemocnicích, neboť tamní personál je mnohem lépe vybavený a proškolený, jak s
infekčními pacienty zacházet. Na oplátku nabízí, že by se mohli postarat o pacienty, kteří mají test na koronavirus negativní. 

Některé LDN hlásí stop stav  

Situace je nyní tíživá hlavně v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde leží lidé s vážnými zdravotními potížemi. Například v LDN při pražské Thomayerově nemocnici se dostala nákaza mezi
většinu pacientů části oddělení. V LDN se léčil také muž, který byl v Česku první obětí koronaviru. Po jeho smrti vyšlo najevo, že se nemocí COVID-19 nakazili i jeho dva spolubydlící a dva
zdravotníci. Tam, kde na to mají kapacity, vytvářejí zvláštní místa pro nemocné. Některé léčebny dlouhodobě nemocných ale už nepřijímají nové klienty, nebo jen ty s negativním testem na
koronavirus. 

Řešení nelehké situace je teď hlavně na vedení domovů a obětavém personálu. Na druhou stranu mají teď sociální služby důvod alespoň k mírnému optimismu. Ještě minulý týden hrozilo, že
vyschnou jejich zásoby zdravotnických pomůcek, situace se ale pohnula. Od tohoto týdne začínají kraje do domovů pro seniory distribuovat nejnutnější vybavení. 

„Zatím se nedá odhadnout, jestli je zdravotnických pomůcek pro pečovatelské služby dostatek, nicméně alespoň nějaké pomůcky teď máme,“ uzavírá Lusková.

35. 19 statečných brání seniory před virem   
seznam | nahoru
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SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Hlavní město Praha
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Stěhování LDN ve Frýdku-Místku, kde se nakazil personál, přestěhovala
své klienty do nemocnice v Orlové (nahoře). Domov pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je v
karanténě. 2x foto: MAFRA Karavany Alzheimer Home postavilo v Praze karavanové městečko pro
zaměstnance. Foto: ČTK

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

DUPLICITNÍ S: Sestřičky, kuchaři i uklízečky. 19 dobrovolníků bydlí se seniory v izolaci ( Idnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Markéta Šrajbrová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Scénář, kterého se od počátku šíření koronaviru všichni báli, se začíná naplňovat. Nákaza se šíří v domovech pro seniory. Právě pro starší pacienty Covid-19 představuje největší riziko.
Organizace, které seniorům pomáhají, ve společném prohlášení s akademiky žádají vládu, aby klienty a zaměstnance domovů nechala plošně testovat. A to aspoň jednou za čtrnáct dní.

Pod prohlášení se podepsaly například organizace Život 90, Krása pomoci a pražská Rada seniorů, podpořili ji i akademici z Karlovy univerzity nebo Vysoké školy ekonomické. "Nákaza si bohužel
již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem návštěv, a odhalují tak skutečnost, že se nepodařilo ochránit seniory ani pečující personál," stojí v prohlášení. Kromě
plošného testování signatáři výzvy žádají také urychlení dodávek respirátorů, roušek, rukavic či dezinfekce.

Nákaza se doposud potvrdila nejméně v šesti domovech pro seniory, celkem jde zhruba o šest desítek nemocných. V několika případech již starší pacienti viru podlehli.

10 procent

lůžek mají domovy vyčlenit pro seniory, kteří jsou pozitivní na koronavirus nebo je u nich na nákazu podezření.

Laboratoře jsou zatím schopné otestovat nanejvýš kolem pěti tisíc lidí za den. V domovech pro seniory a v zařízeních se zvláštním režimem ovšem žijí desítky tisíc lidí. Ředitel Života 90 Jan
Lorman si nepoměr mezi počtem klientů a kapacitou testování uvědomuje, přesto plošné odebrání vzorků v domovech považuje za klíčové. "Je potřeba tomu aspoň dát prioritu. Jinak si
uvědomme, že ty lidi necháváme svému osudu," říká.

Otestovat klienty i zaměstnance všech domovů považuje při současné laboratorní kapacitě za problematické i šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. "Ale ani tam, kde
je prokázána nákaza třeba u zaměstnance, není automatické, že by se otestovali všichni klienti a zaměstnanci v zařízení," podotýká.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli řekl, že domovy pro seniory smí přijímat jen klienty, kteří podstoupili test na koronavirus a měli negativní výsledek. Už v pátek Vojtěch
domovům nařídil, aby vyčlenily desetinu své kapacity pro klienty s podezřením na nákazu a ty, u nichž už se potvrdila. Takové seniory by personál měl oddělit od ostatních klientů.

Nařízení o povinné izolaci ale může být podle Horeckého obtížné dodržet hlavně v menších domovech. Vítá proto, že Vojtěch vyčlenil lůžka ve čtyřech nemocnicích, kde by dočasně mohli přebývat
klienti s lehčím průběhem, kteří by jinak zůstávali v domovech. Horecký ale upozorňuje, že až budou nakažených klientů stovky nebo tisíce, nemocnice se o ně postarat nezvládnou.

Mapa šíření koronaviru: Podívejte se, jak se postupně infekce šířila z Číny do světa včetně Česka

 

Více čtěte zde

 

Jedním ze čtyř vyčleněných zařízení je pražská Nemocnice Na Františku. "Seniory s koronavirovým onemocněním začneme přijímat ve chvíli, kdy dostaneme pokyn od Ústředního krizového
štábu," uvedla mluvčí Lucie Krausová s tím, že se o nemocné bude starat stávající personál s podporou mediků. Nemocnice na Bulovce podle mluvčí Simony Krautové pro pacienty s koronavirem
vyčlenila 60 lůžek přímo v areálu a dalších 70 v Lázních Toušeň.

S karanténami klientů mají pomoct také kraje. V pondělí se na tom dohodly s vládou. Například v Libereckém kraji se zatím nákaza potvrdila v jednom zařízení u dvou klientů, v dalším domově
se nakazili údržbáři. Hejtman Martin Půta (STAN) očekává, že u dvou třetin domovů se podaří oddělené prostory najít uvnitř areálu. "Uděláme všechno pro to, aby klienti zůstali tam, kde jsou
zvyklí," uvedl Půta. Tam, kde to nepůjde, chce kraj lůžka najít ve dvou málo vytížených domovech. Zvládnout by to měl do konce týdne.

Podle Vojtěchova nařízení musí personál domovů dodržovat řadu dalších opatření, například má dvakrát denně měřit seniorům teplotu. Některá zařízení ale nepřijala Vojtěchovy úkoly s nadšením.
Například ředitelka královéhradeckého domova U Biřičky Daniela Lusková ve veřejném prohlášení uvedla, že "ministr dělá ze zaměstnanců nekompetentní blbečky", když jim téměř měsíc
po výskytu prvních případů nákazy v Česku namísto ochranných pomůcek zašle pokyny, jak měřit teplotu a mýt si ruce.

Na nedostatek ochranných pomůcek domovy pro seniory upozorňovaly od začátku března. Podle Jiřího Horeckého už je většinou mají. Vystačí jim ale maximálně na čtrnáct dní.

SEKCE: Deníky

36. Otestujte všechny klienty i zaměstnance domovů pro seniory, žádají
organizace vládu  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (14:36:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ekonomickymagazin.cz - Články Karolína Hurychová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Rozhovor s JAKUBEM ERBENEM, spolumajitelem Domova důchodců v Říčanech.

„Stát ani Středočeský kraj neposkytl našemu soukromému domovu důchodců vůbec žádnou pomoc. Vše jsme si museli zajistit sami, ocitli jsme se zcela mimo systém,“ říká
Jakub Erben.

Jak snášejí klienti vašeho Domova pro seniory karanténu, která jim značně omezila prostor, ve kterém se mohou pohybovat?

Je to samozřejmě velmi těžké pro všechny. Hodně se mluví o nasazení personálu, ale pravdou je, že pro naše klienty je toto období rovněž velmi složité. Jejich průměrný věk je 85 let a už jen to,
že opustili svoje domácí prostředí a nyní žijí v novém domově, je samo o sobě velmi těžké.

Nouzová opatření v našem domově jsme přijali již tři týdny předtím, než přišlo nedělní nařízení vlády. Personál se po celou dobu snaží naše klienty uklidňovat a vysvětlovat jim nastalou situaci,
kterou zhoršuje i nemožnost návštěv příbuzných. Poté, co se objevily nákazy v jiných sociálních a zdravotnických zařízeních, začali naše opatření všichni příbuzní našich klientů chápat. Na
některých klientech se stres projevuje více, proto nechceme podcenit psychosomatiku. Snažíme se klienty ochránit před neustálým tlakem médií, který jim také způsobuje velký stres.

Ředitelé Domovů seniorů si stěžovali na nedostatečné zásobování rouškami a dalšími zdravotnickými pomůckami. Byl to i váš případ?

Bohužel ano, a tak jsme museli situaci řešit sami. Náš domov je soukromý, najednou se ocitl mimo systém a s pomocí na nás zapomněl jak stát, tak i Středočeský kraj. O to více bych chtěl
poděkovat dobrovolníkům, kteří nás začali zásobovat rouškami. Náš kreativní ředitel dokonce vyvinul ochranný obličejový štít, vyrobený z kancelářské fólie. S nadsázkou od nás následně dostal
pokyn pro vyčlenění deseti procent plochy našeho zařízení pro výrobu ochranných štítů, abychom mohli zásobovat i ostatní domovy seniorů. Trochu tím narážím na některá nesmyslná nařízení a
doporučení vlády. Domovy seniorů jsou zpravidla vytížené na plnou kapacitu a představa vyčlenění desetiny lůžek pro případné infikované klienty nám přijde poněkud absurdní.

Jak se tedy Vašeho Domova pro seniory dotkla nová nařízení vlády? Budete je schopni splnit?

Jak jsem již zmiňoval, opatření jsme přijali sami již tři týdny před nařízením vlády. Například již téměř měsíc nepřijímáme nové klienty, abychom do našeho zařízení virus nezavlekli. Proto jsme i
schopni vyčlenit desetiprocentní kapacitu. Od členů Asociace poskytovatelů sociálních služeb však víme, že mnohá zařízení některé pokyny vlády plnit nemohou.

Bude mít současná situace nějaké dopady na ekonomiku vašeho domova seniorů?

V současnosti vůbec neřešíme ekonomiku, ale především zdraví klientů a našich zaměstnanců. Dopady ale samozřejmě pociťujeme již nyní, ať už to jsou zvýšené náklady na desinfekční opatření,
či personální náklady. Například jednorázové dezinfikování celého našeho objektu pomocí ozónových generátorů vyjde bezmála na sto tisíc korun. Veškeré ekonomické dopady budeme sčítat až
po ukončení státem vyhlášených opatření.

Budete potřebovat nějakou podporu státu, která by vám pomohla přežít ekonomicky složité období?

Vzhledem k tomu, že nejsme v síti krajem dotovaných zařízení, určitě bychom jakoukoliv podporu uvítali.

Myslíte si, že se některá ze současných opatření uchytí v praxi a budou se používat i v době „po koronaviru“? Lze se vůbec ze současné krize nějak poučit do budoucna?

Tak to je samozřejmě velmi diskutované téma. Myslím, že obecně budou kladeny větší nároky na prevenci, s čímž souvisí především nutnost vytvořit větší zásobu hygienických prostředků a
zdravotnického materiálu. Už teď je například také jasné, že už nebudeme moci vařit každý den z čerstvých surovin, ale budeme muset držet minimálně 14 – ti denní zásobu potravin, kterou
budeme pravidelně obměňovat.

Děkuji za rozhovor.

Foto: archiv Jakuba Erbena

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: Soukromá sociální zařízení se ocitla mimo systém, tvrdí spolumajitel jednoho ( Ekonomickymagazin.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (15:33:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Apsscr.cz (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde mohou nejen starostové všech
obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci.

Současně pořádají veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro pečující osoby i klienty, číslo účtu je: 2701786666/2010.

APSS ČR a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb

SEKCE: Instituce a organizace

37. Soukromá sociální zařízení se ocitla mimo systém, tvrdí spolumajitel jednoho
z nich  seznam | nahoru

38. APSS ČR a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských
služeb  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (2x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: APSS ČR a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb ( Kr-ustecky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (07:47:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima.iprima.cz - Zpravodajství NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Počet nakažených koronavirem celosvětově překonal hranici 900 000, přes 45 000 lidí už onemocnění podlehlo. V ČR nárůst počtu případů nákazy ve středu zpomalil. Aktuálně je v ČR
evidováno 3604 případů nákazy, zemřel čtyřicátý člověk a 61 lidí se uzdravilo. Nejvíc případů je v Praze, více než čtvrtina. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se nakazili lidé z více
než 205 zemí.

Interaktivní mapa potvrzených případů nákazy po celém světě (zdroj: Johns Hopkins University):

17:33 Karlovarský kraj hlásí třetí oběť koronaviru. 72letý muž měl i další zdravotní potíže. V kraji už se celkem nakazilo 113 lidí.

17:30 V Královehradeckém kraji je 107 potvrzených případů COVID-19, o dva více než ráno. V tamní nemocnici dnes v souvislosti s koronavirem zemřela 79letá žena.

17:19 Lékaři varují, že  plíce kuřáka jsou náchylnější k infekcím včetně koronaviru a nemoci mají i těžší průběh. Podle zdravotního ústavu se mohou kuřáci nakazit i z prstů.

17:10 Záleží výhradně na každé bance, jakým způobem vymezí a navrhne zpracování údajů v rámci chytré karantény, řekl Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poskytnutní určitých dat z platebních
karet a také mobilních telefonů má podle vlády pomáhat trasování kontaktů při hledání možných nakažených kronavirem.

17:00 OSN v reakci na celosvětovou koronavirovou krizi spustila nové webové stránky. Jejich cílem je podle ČSÚ zajistit provozní kontinuitu datových programů národními statistickými úřady a
řešit otázky otevřeného a včasného přístupu k potřebným kritickým údajům.

16:56 Povinný nošením roušek zaujala Česká republika světová média, pochvaluje si ministerstvo zdravotnictví.

16:50 Ministertsvo vnitra vyzvalo na Twitteru obce k podpoře podnikatelů

16:31 Na trhu práce chybí hlavně pracovníci ve stavebnictví. Jinak je, podle personalistů, dostatek brigádníků prakticky napříč obory. Přivýdělek totiž hledají ti, kterým vládní opatření vzala
možnost pracovat.

16:29 Nemocnice v Jindřichově Hradci umístila 18 zaměstnanců do karantény, u tamní zdravotní sestry testy prokázaly nákazu koronavirem.

16:25 Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dopoledne zemřela 79letá pacientka s nákazou COVID-19. Měla i další vážná onemocnění.

16:15 Asociace základních škol si nedokáže představit, jak by školy  po otevření měly zajišťovat metrové rozestupy mezi žáky, jak to zmínil premiér Babiš.

16:21 Svaz majitelů domů označil za nepřijatelný návrh ministerstva pro místní rozvoj, aby nájemník nesměl dostat výpověď z bytu, když kvůli krizi není schopen platit své závazky.

16:12 Opatření proti pandemii uzavřou i Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku, a to od pondělí 6.dubna. Odjedou poslední klienti a nové hosty lázně přijímat nemohou.

15:55 Hlavní poradce a zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner ze zákulisí řídí zápas Ameriky s koronavirem, přestože na veřejnosti se prakticky neobjevuje. Napsal to dnes zpravodajský
server Politico. Z pouhého zprostředkovatele kontaktu s podniky vyrábějícími testovací soupravy se od počátku března stal člověkem, který převzal odpovědnost za nejdůležitější protiepidemické
aktivity americké vlády.

15:53 Pečovatelům a pečovatelkám, kteří docházejí k seniorům či postiženým domů, stále chybějí ochranné pomůcky. K dispozici mívají většinou jen látkovou roušku. Nedozvědí se také předem,
zda je jejich klient v karanténě či má nákazu. ČTK to dnes řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Upozornila na to dnes i Česká asociace
pečovatelské služby (ČAPS). Podle ní se pečovatelky a pečovatelé starají o více než 100 tisíc lidí, většinou jsou to senioři nad 80 let.

15:32 V Británii zemřelo na COVID-19 za posledních 24 hodin dalších 569 lidí, což je zatím nejvyšší jednodenní bilance. Informovala o tom agentura Reuters.

15:31 Peking se dnes ohradil proti středečním výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že čínské statistiky nakažených koronavirem se zdají přikrášlené. Informovala o tom
agentura Reuters. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí zdůraznil, že Čína je ve zveřejňování informací o koronaviru transparentní.

15:22 Takzvaná chytrá karanténa má smysl v boji proti pandemii koronaviru, musí se ale udělat kvalitně. Zkušenosti například z Jižní Koreje nebo Thajska ukazují, že se dá řádově během dvou
týdnů šíření nákazy radikálně omezit. V rozhovoru s ČTK to řekl jednatel pražské společnosti Workswell Jan Sova. Firma se specializuje na výrobu termokamer pro měření teploty, které
dlouhodobě nabízí českému státu a dalším institucím pro boj s nemocí COVID-19. Od začátku šíření nákazy firma zaznamenala abnormální poptávku především z asijských států.

15:21 Britský premiér Johnson stále vykazuje mírné symptomy nemoci COVID-19, uvedl podle Reuters jeho mluvčí. Z karantény chtěl přitom vystoupit už v pátek.

15:19 Newyorští zdravotníci dnes zveřejnili statistiku onemocnění, podle níž jsou nejvíce zasaženými oblastmi části Queensu zvané Jackson Heights, Elmhurst a Corona. Na některých místech je
tam počet nemocných až čtyřnásobně vyšší než na Manhattanu. Důvodem je podle průzkumu nižší životní úroveň tamních obyvatel, která vede k většímu počtu lidí žijících v jedné domácnosti.

15:17 Program Covid II s bezúročnými půjčkami pro malé a střední podnikatele je znovu spuštěn. Byl navýšen z 1,5 na 5 miliard korun, uvedl Havlíček.

15:13 Jihomoravští policisté při kontrole dodávky na hraničním přechodu Hodonín/Holíč zjistili, že se řidič pokusil v dodávce převézt desinfekci na Slovensko. Vývoz tohoto zboží je přitom v
současné době zakázán.

15:10 Zástupci podniků po dnešním vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II za tři hodiny žádají zvýšení podpory a zrychlení jejího vyřizování. Vyplývá to z ankety
ČTK mezi podnikatelskými svazy. O půjčku, která je limitovaná 15 miliony Kč, podle Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních
podnikatelů.

15:02 Pomáhají i budoucí lékaři z Fakulty vojenského zdravotnictví. Na call centru odpovídají lidem v karanténě na dotazy v rámci projektu chytré karantény.

15:00 Ve Spojených státech minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti zhruba 6,65 milionu lidí. Je to rekord a zhruba dvojnásobek počtu z předchozího týdne. Informovalo o tom dnes
americké ministerstvo práce. Americké podniky začaly propouštět kvůli šíření koronaviru, v jehož důsledku musela řada firem zavřít.

14:36 Brazilské úřady potvrdily první případ nákazy koronavirem u domorodé obyvatelky Amazonie, místní úřady proto nařídily karanténu dvou obcí v oblasti u hranic s Kolumbií. Informoval ve
středu server deníku O Globo. Brazilský ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta uvedl, že indiánské obyvatelstvo je v této pandemii velmi ohroženou skupinou, v níž se může nákaza kvůli
jejímu komunitnímu způsobu života rozšířit rychleji než v jiných oblastech.

14:33 Newyorská policie nabádá občany k zodpovědnosti a připomíná, aby si dezinfikovali i svá elektronická zařízení, jako je klávesnice, myš nebo mobilní telefon.

14:29 Zrušení daně z nabytí nemovitosti a odpočtů u nových hypoték bude platit zpětně ke dni schválení vládou, uvedlo MF. Vláda to projedná příští týden.

14:25 K výzvě na sociálních sítích #coronavirusdancechallenge se přidávají i vojáci Posádkového velitelství Praha. V jejich podání se však nejedná o tanec, ale o tvrdý drill. Také ostatní výcvik

39. KORONAVIRUS ONLINE: Nejvíce nakažených hlásí Praha. Nárůst nových
případů ve středu zpomalil  seznam | nahoru
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neustává. Uvedlo na Twitteru Ministerstvo obrany.

14:21 New Orleans na jihu Spojených států má v přepočtu na obyvatele až sedmkrát vyšší úmrtnost na koronavirus než New York, tedy v USA nákazou nejpostiženější oblast. Podle lékařů a
zdravotních úřadů je zřejmě důvodem také tamní vyšší míra obezity, napsala dnes agentura Reuters.

14:18 V souvislosti s nákazou dvou lékařů ve Fakultní nemocnici Ostrava bude celkem testováno zhruba 200 zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nemocnice má zatím výsledky 70 ze 125 již
provedených testů, jeden další lékař měl pozitivní nález. Někteří lidé budou ještě testováni.

14:16 Nizozemská bilance COVID-19 narostla o 166 úmrtí, celkem jich vláda hlásí 1339. Belgie už také eviduje přes tisíc mrtvých a přes 15 tisíc nakažených.

14:14 Stát nechal udělat test pečiva na koronavirus, laboratoř ho v něm nenašla. Ministerstvo zemědělství dlouho tvrdí, že se virus potravinami nepřenáší.

14:13 Poláci pracující v Česku žádají premiéra Morawieckého, aby jim usnadnil překračování hranic. Pod petici se podepsalo 3000 lidí, uvedla agentura PAP.

14:12 Britská konzervativní vláda v čele s premiérem Borisem Johnsonem čelí nevídané smršti kritiky po nových informacích o tempu, jakým se u lidí v Británii prověřuje podezření z nákazy
koronavirem. Už ve středu přišly některé celostátní deníky s ostrými výroky a dnes ráno situace titulním stranám jednoznačně dominovala. Přispělo k tomu i zjištění, že příslušný test do středy
podstoupila jen nepatrná část pracovníků státního zdravotnického systému NHS. Johnson z karantény vzkázal, že rozsah testování je „masivně“ navyšován.

14:00 Několik západních států, které patří mezi oblasti nejhůře postižené pandemií způsobenou novým typem koronaviru, dnes oznámilo další znepokojivý nárůst případů a obětí nemoci COVID-
19. Ve Španělsku podlehlo infekci již více než 10 tisíc lidí, když za den přibylo rekordních 950 úmrtí z řad nakažených. Ve Spojených státech je mrtvých už přes 5 tisíc. Infikovaných hlásí USA 216
700, což je nejvíc na světě. Celosvětová bilance je přes 950 tisíc infikovaných a více než 48 tisíc mrtvých.

13:56 Pražská hygienická stanice evidovala ke středečnímu odpoledni ve dvou domovech pro seniory a dvou léčebnách dlouhodobě nemocných 98 případů seniorů, kteří buď mají potvrzenou
nákazu novým typem koronaviru, nebo mají příznaky a čekají na výsledky testů. Obě skupiny jsou v izolaci. Mezi personálem jde o 28 případů. Dalších celkem 125 lidí, kteří s nimi přišli do styku, je
v domácí karanténě. Vyplývá to z čísel, které stanice uvedla na svém webu.

13:48 Ministerstvo financí (MF) uvolnilo z rozpočtové rezervy pro Ministerstvo vnitra další 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Na pomůcky tak už MF uvolnilo 6,6 miliardy korun. Na
Twitteru o tom dnes informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

13:46 Ve dvou domovech pro seniory a dvou LDN v Praze je 98 případů izolace kvůli nákaze nebo podezření na COVID-19 mezi seniory a 28 mezi personálem.

13:45 Hasičský sbor, Ministerstvo vnitra a české firmy vyrábějící ochranné pomůcky začaly jednat o přednostních dodávkách prostředků na ochranu před koronavirem pro stát. Po jednání stálé
pracovní skupiny Ústředního krizového štábu to dnes novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

13:27 Ústřední krizový štáb na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na 60 lůžek pro seniory s infekcí koronavirem na 100 tisíc obyvatel vedle nemocnic i sociální zařízení. ČTK to dnes
řekl šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). S žádostí o přehodnocení ve středu přijatého opatření se na něj obrátil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Pro Liberecký kraj by to
znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.

13:21 Ekvádorská armáda za poslední tři dny odvezla z domovů i ulic města Guayaquil na 150 mrtvých těl, informovala místní média. Podle nich v tomto téměř třímilionovém městě panuje už
několik dní chaos, protože pohřební služby kvůli koronavirové pandemii nestíhají práci. Nemají dostatek rakví ani ochranných prostředků, takže někteří zaměstanci se bojí s nebožtíky pracovat.
Lidé tak mají doma své zesnulé blízké i několik dní, někteří je z hygienických důvodů dávají ven na chodníky.

13:11 ČR obdržela darem od zahraničních partnerů desetitisíce roušek, respirátorů, ochranných oděvů a dalších zdravotnických pomůcek  v rámci boje proti šíření nemoci COVID19.
Z Vietnamu dorazilo do Česka 24 tisíc roušek jako dar od tamních občanů. Část z něj je například určena pro Policii ČR. Své dary zaslaly také některé čínské provincie. 100 tisíc roušek, 20 tisíc
respirátorů a 2000 ochranných oděvů pro zdravotníky bylo předáno Ústřední vojenské nemocnice v Praze jako dar provincie Zhejiang. Z provincie Hainan míří 300 ochranných obleků a 4800
respirátorů do partnerského Jihomoravského kraje. Rozsáhlou pomoc věnovaly i čínské firmy. České nemocnice dostanou také 25 plicních ventilátorů z Tchaj-wanu, jehož obyvatelé jako výraz
solidarity zasílají také stovku ochranných masek.

12:58 Pacient, kterému lékaři dnes podali poslední dávku léku remdesivir, je stále napojený na plicní ventilaci.  ČTK to sdělila mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN)
Marie Heřmánková. Další podrobnosti nemocnice sdělí v pátek, na 12:30 naplánovala briefing. V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich
potřebuje intenzivní péči. Ve VFN jich je 16, ve středu přibylo šest nových.

12:53 Policisté dopadli v Praze pokoutní prodejce stovek respirátorů nejvyšší třídy FFP3, schopné zachytit viry. Jednalo se o tři muže, u kterých policisté našli celkem 660 respirátorů FFP3. Na
webu pražské policie to dnes oznámila policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kvůli šíření koronaviru je od začátku března v Česku povoleno prodávat ochranné prostředky třídy FFP3 jen státním
institucím a organizacím, případně firmám zásobujícím stát.

12:51 Ze 30 tisíc obětí koronaviru v Evropě bylo přes 95 procent starších 60 let. Sdělila to Světová zdravotnická organizace (WHO) a zároveň varovala, že věk není jediným rizikovým faktorem.

12:49 Evropská komise (EK) dnes zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového
sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu Kč), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. EK chce také rozšířit už
vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

12:38 Premiér Andrej Babiš se zatím nenechal testovat na koronavirus, nevidí k takovému kroku důvod. Testy by podstoupil v případě, že by měl nějaké příznaky nákazy. Babišova dcera byla kvůli
pobytu v zahraničí v preventivní karanténě, premiér ale uvedl, že kvůli aktuální situaci žije odděleně od rodiny.

12:17 Čínské město Šen-čen zakázalo konzumaci psů a koček. Jedná se podle Reuters o součást širšího omezení obchodu s volně žijícími živočichy, které úřady zavádějí od propuknutí
pandemie. Vědci mají podezření, že se nový virus na lidi přešel ze zvířat. Někteří z prvních v Číně diagnostikovaných pacientů s COVID-19 byli vystaveni zvířecímu trhu ve městě Wu-chan, kde se
prodávali například netopýři, hadi nebo cibetky.

12:09 Jihomoravští policisté od začátku týdne zasahovali rovnou na několika venkovních sešlostech. Na nich pak, navzdory vyhlášenému zákazu volného pohybu, pohotově načapali několik
opilých mladistvých.

12:04 „Stále působíme na našich hranicích a odhalujeme nakažené osoby,“ informovalo Ministerstvo obrany.

11:59 Fakultní nemocnice Brno poděkovala fotbalovému klubu FC Zbrojovka za to, že v rámci projektu „Zbrojovácká výzva“ pro nemocnici vybral už milion korun.

11:55 Počet obětí ve Španělsku přesáhl 10 tisíc. Za poslední den přibylo v zemi 950 úmrtí a celkový počet se momentálně vyšplhal na 10 003. Ve Španělsku je aktuálně 110 238 nakažených, tedy
už jen asi o tři stovky méně než ve druhé nejvíce zasažené Itálii.

11:49 Nově spuštěný projekt Zachraň hospodu má pomoci podnikům, které jsou zasaženy restriktivními vládními opatřeními zavedenými v souvislosti s epidemií koronaviru. Zájemci si mohou na
webových stránkách projektu kupovat poukazy vybraných podniků, které uplatní ve chvíli, kdy budou moci znovu otevřít. Podle odhadů Asociace hotelů a restaurací klesnou celkové roční tržby
restaurací o čtyřicet procent, a to ještě v případě, že budou moci obnovit provoz v červnu. Sektor má včetně návazných provozů zaměstnávat kolem čtvrt milionu lidí a jen na dani z přidané hodnoty
v loňském roce odvedly restaurace a hospody zhruba 45 miliard korun.

11:40 První kolo žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II je po třech hodinách vyčerpáno. O úvěr zažádalo přes 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů, uvedla s odkazem na
informace Českomoravské záruční a rozvojové banky ČTK. Banka bude žádosti vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu začne 20. dubna.

11:35 Policie nechce lidi šikanovat a líčit na ně pasti. Má ale mít efektivní nástroj pro případ záměrného nedodržování vládních nařízení v současném nouzovém stavu, zaznělo po jednání
Ústředního krizového štábu k návrhu posílení pravomocí policistů, kteří by mohli přestupky pokutovat do výše deseti milionů korun.

11:29 Kvůli nákaze uzavřely americké úřady i Velký kaňon s řekou Colorado, který patří mezi sedm divů světa.

11:26 Sledovanost placených televizních služeb se v posledních dvou týdnech zvýšila zhruba o pětinu. Důvodem mají být zejména mimořádná restriktivní opatření proti šíření epidemie. Největší
zájem je o zpravodajské a dětské kanály. Mezi divácky nejoblíbenější programy se zařadily také stanice pro dospělé, uvedla s odkazem na informace vysílatelů ČTK.

11:23 Podle Jana Hamáčka vývoj situace počtů nakažených v ČR potvrzuje, že opatření, která vláda přijala na počátku krize, fungují. V opatření však budeme muset vydržet.

11:21 Potenciální „prodloužení nouzového stavu o třicet dní neznamená automatické prodloužení všech opatření do doby platnosti nouzového stavu,“ zdůraznil předseda Ústředního krizového
štábu Jan Hamáček na tiskové konferenci po jednání skupiny. Nouzový stav je pouze právní rámec, ve kterém se vláda pohybuje a který jí umožňuje pružněji reagovat, dodal.
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11:15 ČSSD podle ministra vnitra Jana Hamáčka „podpoří ve sněmovně takový návrh, který umožní vyplacení podpory všem OSVČ, které nejsou současně zaměstnány či nemají další výrazný
vedlejší příjem.“

11:12 „Jdeme příkladem. Jsem hrdý, že Češi @petrludwig a @anetakernova udělali video, které inspiruje celý svět. I Spojené státy,“ informoval premiér Andrej Babiš a označil v příspěvku rovněž
americkou televizní stanici CNN.

11:08 Dnes od 13:30 se uskuteční odjezd českých občanů z tyrolských obcí St. Anton, Galtür, Ischgl, Kappl a See do ČR. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničních věcí.

11:03 Jeho hudba zněla v hollywoodských filmech i v populárních seriálech, za tvorbu byl nominován na Oscara, cenu Tony i Zlatý glóbus a obdržel Emmy. Zákeřný koronavirus se ale neohlíží na
zásluhy a přínos kultuře... Adam Schlesinger prohrál svůj boj s nemocí COVID-19 1. dubna ve věku 52 let. Své poslední dny strávil na plicní ventilaci.

10:56 Menší část nakažených koronavirem vykazuje podle The New York Times také neurologické potíže, jakými jsou zmatenost, záchvaty či mrtvice. Takové symptomy u některých pacientů
hlásí lékaři po celém světě. Typickými příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, jsou kašel, horečka a potíže s dýcháním. Vědci také zaznamenali některé neobvyklé symptomy v
podobě ztráty čichu a chuti či srdečních potíží, nyní se k nim přidaly i neurologické problémy.

10:50 Z obav šířícího se koronaviru se uzavírají hranice nejen států, ale i měst. Dezinfikují se dopravní prostředky a ulice. V Indii to vzali ale zgruntu. Postříkali i lidi migrující za prací, kteří byli na
autobusové zastávce.

10:42 „Současně v poslední době slyšíme, jak jsou vládní opatření přehnaná a neadekvátní. Toto je model, jak by to v ČR vypadalo, kdyby u nás případy rostly tempem některých zemí, které jsou
‚před námi‘,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru.

10:39 Itálie nemá podle svého premiéra Giuseppa Conteho v úmyslu znárodňovat podniky, ale použije zvláštní pravomoci, aby ochránila strategická aktiva, která se mohou stát v důsledku
koronavirové nouze kořistí, uvedla Reuters. Takzvané zlaté pravomoci dávají Římu právo vetovat vznikající podíly ve strategických odvětvích.

10:35 Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by předpokládané dopady koronaviru na sociální služby neměly přesáhnout deset miliard korun. Přístí týden chce podle ČTK otevřít
dotační program pro zhruba pět tisíc žádostí. Domovy seniorů s nedostatkem personálu mohou podporu pro zaměstnávání studentů žádat už podle současných pravidel.

10:10 „Chcete se dozvědět, co je to chytrá karanténa?“ Ministerstvo obrany zveřejnilo animovaný klip, ve kterém je nově testované opatření, které má být brzy uvedeno v praxi, vysvětleno.

10:04 Rekordní denní nárůst nakažených zaznamenalo ve čtvrtek Rusko, když počet pacientů s COVID-19 vzrostl o 771 lidí, uvedlo podle Reuters Ruské centrum reakce na krizové situace.
Celkem je v Rusku hlášeno 3548 případů onemocnění a třicet obětí. Případy jsou evidovány v 76 z více než 80 ruských regionů. S 595 případy zůstává epicentrem nákazy hlavní město Moskva.

9:51 Téměř 900 tisíc lidí ve Španělsku od 12. března, kdy země vydala karanténní opatření, ztratilo práci. Dnešní data o sociálním zabezpečení podle Reuters hovoří o 898 822 lidech. Více než
polovina z nich mají být dočasní/krátkodobí zaměstnanci.

9:39 Kypr dnes prodloužil v souvislosti s omezením šíření koronaviru zákaz komerčních leteckých linek do 28 zemí na další dva týdny. Zákaz, který byl zaveden na čtrnáct dní 21. března bude platit
dalších čtrnáct dní, uvedl podle Reuters kyperský ministr dopravy Yiannis Karousos. Uvedl, že rozhodnutí je diktováno jak situací na Kypru, tak dramatickou situací v dalších evropských státech.
Kypr má zatím 320 nakažených a devět obětí.

9:33 Pardubický kraj spustil pro praktické lékaře a pracovníky v sociálních službách a školství v regionu elektronický objednávkový systém pro získání ochranných prostředků proti koronaviru.
Každý si v něm zadá týdenní požadavek na dodávku, aby bylo možné lépe plánovat distribuci z centrálního skladu v Chrudimi. Systém se nevztahuje na lékárníky a zubaře, jejichž zásobení
přebírají příslušné komory, uvedlo podle ČTK hejtmanství.

9:27 Filipínský prezident varoval ty, kteří porušují karanténní opatření zavedená v souvislosti s koronavirem, že mohou být zastřeleni, aby nezpůsobovali potíže. „Zhoršuje se to. Takže vám opakuji
závažnost problému a že musíte poslouchat,“ uvedl Rodrigo Duterte podle Reuters. „Mé příkazy policii a armádě… pokud se vyskytnou nějaké problémy a události, kdy se budou bránit a vaše
životy budou v nebezpečí, zastřelte je.“

9:15 Na celém světě se již nakazilo onemocněním COVID-19 přes 937 tisíc lidí, přes 47 tisíc osob zemřelo a téměř 195 tisíc pacientů se vyléčilo. Nejvíce případů evidují USA (215 344), Itálie (110
574) a Španělsko (104 118). Nejvíce obětí má Itálie (13 155), Španělsko (9387) a USA (5112). Vyplývá to z údajů statistického serveru Worldometers.

9:07 Cvičíte s Armádou ČR? Je důležité, abychom nezapomínali ani v současném stavu na pravidelný pohyb. Tento týden předcvičují letci z Čáslavi. Ve čtvrtém díle předvádí rytmické cvičení
Daniela. „A stačí nám k tomu jen dvě vařečky.“

8:58 Čtyřicátou českou obětí onemocnění COVID-19 je osoba ze Středočeského kraje ve věkovém rozmezí 50–59 let. Dalších 36 z 39 obětí spadá podle webu Ministerstva zdravotnictví do
věkové skupiny 60+.

8:53 Cvičení pro děti, pomoc Červenému kříži i peníze rodinám. České i zahraniční sportovní hvězdy pomáhají v boji s COVID-19.

8:47 Česká republika podle aktuálních dat Ministerstva zdravotnictví eviduje 3604 případů nákazy onemocněním COVID-19, 61 osob se uzdravilo a 40 lidí s přičiněním onemocnění zemřelo.
Celkový počet provedených laboratorních testů je 60 990.

8:42 Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová informovala o aktuálním počtu karantén a neschopenek.

8:40 „Vypadá to velmi nadějně, díky všem, kteří dodržují vládní nařízení…“ napsal ministr vnitra Jan Hamáček ke sdílenému příspěvku s aktuálním grafem průměrného mezidenního nárůstu.

8:35 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) od dnešní osmé hodiny přijímá žádosti o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II, informuje ČTK. Vyčleněno v něm je 1,5
miliardy korun. Podnikatelé mohou žádat o půjčky do 15 milionů korun nebo o příspěvek na úhradu úroků až do milionu korun. Program je financován ze strukturálních fondů EU, a proto v 1. kole
nemohou žádat pražské firmy. Úvěr je nutné začít vyřizovat u některé z komerčních bank zapojených do programu.

08:14 Na Vysočině se z nemoci COVID-19 vyléčil první nakažený. Dva negativní testy na koronavirus za sebou vyléčení potvrdily u pacienta z Jihlavska.

08:02 Máme pro vás zprávu od našeho kapitána Jakuba Voráčka, který se za ČR vždy bil v první lajně na ledě.

07:50 Se zrušením většiny sportovních soutěží zmizela i možnost sportovních sázek. Španělé, kteří jsou kvůli pandemii způsobené koronavirem již přes dva týdny v karanténě, se proto ve stále
větším počtu přesouvají k hraní pokeru na internetu a dalším potenciálně návykovým hrám. Vláda zareagovala tím, že zakázala provozovatelům online hazardních her téměř veškerou reklamu.

07:47 Celý svět hledá účinný lék na virus. I Češi:

07:35 Německo v úterý potvrdilo infekci u 5453 lidí, celková bilance tak podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vzrostla na 67 366 případů. Nemoci COVID-19 dosud v zemi podlehlo 732 lidí. Země
rozhodla o prodloužení stávajících opatření, jako je zákaz shromažďování, do konce velikonočních prázdnin, tedy do 19. dubna.

07:22 Pandemie zasáhla i předpovědi počasí! Světová meteorologická organizace uvedla, že kvůli zastavení letecké dopravy v důsledku pandemie bude počasí méně předvídatelné a
pozorování klimatu méně přesné. Pro meteorologické modely totiž chybějí data, která za normálních okolností obstarávají senzory na letadlech.

07:15 Prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky, mohou od dnešních 06:00 otevřít. Rozhodla o tom ve středu vláda. Zákaz prodeje se nově nevztahuje ani na prodej potravin v
obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí. Týká se to například takzvaného smíšeného zboží. Domácí potřeby mezi ostatním sortimentem musí ale nabízet například i respirátory,
roušky, ústenky, šátky, šály, rukavice nebo dezinfekci. Další opatření platí dál.

07:00 Ve Spojených státech, které jsou co do počtu nakažených nejhůře stiženou zemí na světě, si nákaza podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse vyžádala 4476 obětí. Případů nákazy bylo v
celé zemi zaznamenáno 203 608. Jenom ve státě New York přibylo za 24 hodin téměř 8000 případů, celkem je tam nakaženo přes 83 000, tedy víc než v celé Číně.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 8

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

02.04.2020 (19:42:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

…0'testovat nejen nově příchozí seniory do domovů , ale také pracovníky v sociálníchslužbách , podle prezidenta asociace poskytovatelů sociálních služeb je možné , že část zaměstnanců30
bude nakažená a tak než plošné testování začne chce mít hotový krizový plán , jinak by prý hrozilo , že se celý systém sociálních služeb z proutí , redakce a Simona Dočkalová , televize Prima a
ve vysílání velkých zpráv je s 45 námi , prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký , dobrý večer , já navážu rovnou na ten krizový plán , o kterém jsme slyšeli v závěru
reportáže , co by měl tedy obsahovat , kdo nahradí nakažené pracovníky , 18:59 00 které testování odhalí hezký večer , my jsme upozorňovali na to , že plošné testování a může způsobit , to , že
velká část zaměstnanců nebo významná bude Hekovi pozitivní a další část 15 byla v kontaktu s Němeček by měli mít v té preventivní karanténě a proč , požadujeme nějaké konkrétní kroky a
opatření a plány , je , že jsme byli svědky v tom nemají pro seniory na Vysočině , kdy vlastně zazněla den vypadli všichni zaměstnanci a 30 řešila se armád a že řešily se hasiči a dobrovolníci , to ,
co je potřeba jednak rozšířit o opatření , které teď duše a vztahuje se na pracovníky ve zdravotnictví , pokud pracovník ve zdravotnictví byl v kontaktu s někým , kdo jakoby pozitivní , ale on sám je
zdravý 45 jako vy , negativní a jeho výpadek , aby způsobil ochromení toho zdravotního provozu , tak musí dále pracovat ve zdravotnickém zařízení a stejně tak jsme například požadovali Korecký
, aby kromě sociální pracovník , už ta povinnost je nastoupili třeba i zdravotní 19:00 00 sestry , studentky střední zdravotní školou a věříte tomu , že nastoupí schválit vláda my jsme ten požadavek
dávat asi před týdnem a v momentě , kdy by tedy docházelo 15 k výpadkům těm stě zaměstnanců , tak a ti zaměstnanci z uzavřených k provozu sociálních služeb a ty studenti sociální práce
nebudou stačit nehodě na to že tam studentky zdravotnických škol znají ošetřovatelský proces a mohou okamžitě 30 nastoupit , ještě by mě zajímala jedna věc , pokud vím , tak vy chcete zítra ve
spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí vydat doporučení , jak správně zacházet s ochrannými pomůckami , řekněte mi , proč , proč 45 to už dávno není , podceňujete ty zaměstnance ,
sociální služba to není opatření nebo metodika , která by říkala , jak svět , například u ochrannou pomůcku 19:01 00 nandat na vojáky a zlikvidovat , aby nedošlo ke kontaminaci to jednoduchá
pravidla , abychom věděli , jaké pomůcky , v jakých případech používat , ze začátku , například se říkalo , že je potřeba pouze trojkové respirátory , v případě kontaktu s 15 koho , není klientem
vydalo ministerstvo zdravotnictví , stanovisko , že na ochranu stačí dvojkové a jak dlouho používat respirátory osmihodinovou sněhu dvanáctihodinovou směnu , jak často měníte lůžky , od toho se
pak bude odvíjet , kolik vlastně těch ochranou , jak jsme zdražili …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 16

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (16:25:25) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Teta drogerie

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Desinfekce není v současné chvíli nikde tolik, kolik by bylo potřeba.Kontaktovali jsme proto Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, ti totiž nejlépe vědí, která místa jsou
ohrožena nejvíce ❤️ Po vzájemné domluvě jsme jim darovali a dnes ze skladu odeslali plnou paletu hygienického gelu na ruce naší privátní značky Tip Line, který jsme pro lepší a rychlejší
distribuci začali vyrábět i v 5l balení Zítra bude dar od Teta drogerie doručen a může tak díky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pokračovat do potřebných zařízení.��

SEKCE: Průmysl a Podnikání

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (17:10:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Feedit.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha 2. 4. 2020 – Největší český e-shop Alza.cz se aktivně zapojuje do boje proti šíření koronaviru. Pro tyto účely firma věnovala 1 milion Kč na vývoj plicních ventilátorů CoroVent a neziskovým
organizacím rozdělí tisíce roušek a respirátorů ze svých zásob. Podporuje také různé iniciativy proti COVID-19 formou přímých darů i skrze zapojení do charitativní platformy Souhvězdí pomoci. V
březnu do ní zalistovala 30 nových projektů.

Alze není současná situace lhostejná a od počátku vypuknutí epidemie se snaží reagovat na aktuální potřeby zákazníků i celé společnosti. I proto si pro podporu vybrala projekt vědců a odborníků
z pražské ČVUT, kteří vyvíjí nový typ plicních ventilátorů  pro české nemocnice. Skrze crowdfundingovou platformu Donio.cz na něj přispěla nejvyšší částkou 1 000 000 Kč.

„Oslovují nás týdně desítky žadatelů o pomoc a pokud je to v našich silách, snažíme se jim v této nelehké době vyjít vstříc – ať už fyzickým darem, penězi nebo poradenstvím. V Alze si velmi silně
uvědomujeme naši odpovědnost vůči společnosti, v níž působíme. Proto jsme se např. ihned zapojili do společné iniciativy českých firem a IT odborníků pod názvem COVID19CZ, kde jsme
poskytli naše know-how a kapacity pro linku 1212. Věříme, že aktivní přístup firem v této situaci pomůže zmírnit dopady pandemie a odlehčí přetíženému státu i neziskovým organizacím,“ říká
předseda představenstva Alza.cz Aleš Zavoral.

S touto myšlenkou firma v uplynulých dnech věnovala 7 500 roušek a respirátorů  (FFP2) např. Asociaci poskytovatelů sociálních služeb a organizacím Czepa a Cesta domů pečující o
seniory, ochrnuté a umírající, jež se potýkají s akutním nedostatkem ochranných pomůcek. Pro nemocnice a Asociaci poskytovatelů hospicové a paliativní péče nyní Alza vyrábí na 3D tiskárnách i
ochranné štíty (viz foto). Další stovky roušek putovaly do Koordinačního centra Hlavního města Prahy , jemuž firma darovala také několik palet drogerie a krmiva  pro seniory a jejich domácí
mazlíčky. Ve spolupráci s Charitou Alza pomáhá v Praze vybudovat i kemp pro lidi bez domova ohroženými nákazou – věnovala 70 kempingových stanů. Mezi obdarovanými organizacemi jsou
také FN Motol, NF Homolka, Nemocnice na Bulovce , Armáda spásy  či domovy pro seniory.

Spolu s Alzou mohou s bojem proti COVID-19 pomáhat i sami zákazníci , a to prostřednictvím charitativní platformy Souhvězdí pomoci, do níž firma zalistovala 30 nových projektů přímo
podporující nejohroženější skupiny lidí. Zájemci tak mohou přispět např. na krizovou telefonní linku pro seniory, koordinační centrum pro dobrovolníky, rodiče samoživitele, humanitární pracovníky
nebo na péči o těžce nemocné děti. Dar v minimální hodnotě 100 Kč lze jedním klikem přidat do košíku v rámci objednávky spolu se zbožím nebo i bez něj. Celá částka putuje přímo na podporu

40. VELKÉ ZPRÁVY (automat)   
seznam | nahoru

41. Desinfekce není v současné chvíli nikde tolik,…   
seznam | nahoru

42. Alza proti COVID-19: milion korun na vývoj plicních ventilátorů, roušky pro
nezisk nebo nové projekty v Souhvězdí pomoci  seznam | nahoru
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dané organizace – v tomto případě je to ADRA, Život 90, Elpida, Klub svobodných matek, CARE, UNICEF, Výbor dobré vůle (Nadace Olgy Havlové) a mnohé další.

Více o Souhvězdí pomoci zde: https://www.alza.cz/pomoc-v-dobe-koronaviru-covid-19/18876369.htm

Více o pomoci potřebným zde: https://www.alza.cz/Publish.asp?catpm=498

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020
(09:16:13)

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,vzhledem ke zvyšující se potřebě zdravotnických profesí byla založena platforma Sestry v záloze. Zde se registrují sestry, které mají různé stupně zdravotnického vzdělání, a buďto
se pohybují v jiném oboru již několik let, nebo pracují na úvazky, které by jim případně umožňovaly nabídnout své profesní know how i jinde, dle potřeby. V případě potřeby se jako poskytovatelé
sociálních služeb můžete registrovat na www.sestryvzaloze.info a kontakty Vám budou poskytnuty.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (14:12:08) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky RibraRichard

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jsem moc rád,že česká desinfekce ANTI COVID pomáhá i v zařízeních Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Slíbil jsem paní ředitelce,že v případě potřeby dodáme co nejrychleji
další tisíce litrů.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (17:32:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Vojtěch Gavriněv

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Profimedia.cz

Domovy seniorů a další zařízení sociální péče postupně dostávají dlouho žádané vybavení na ochranu proti nákaze koronaviru. Debatu teď však nově vedou o tom, jak splnit nařízení, které pro ně
vydalo Ministerstvo zdravotnictví.

Zařízení pro poskytování sociální péče si zvykají na nový způsob, jakým dostávají ochranné prostředky pro své klienty a personál.

Nákaza nového typu koronaviru totiž v konci minulého týdne pronikla mezi nejvíce ohroženou skupinu - tedy klienty domovů seniorů. V Břevnicích na Vysočině se dokonce nakazilo 20 ze 22
obyvatel tamního domova, přičemž jedna klientka už nákaze podlehla.

Seznam Zprávy přitom opakovaně upozorňovaly, že v domovech zoufale chybějí ochranné prostředky i dezinfekce. Stát na to reagoval tím, že roušky, respirátory a další ochranné prostředky nyní
dodává pouze Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajů.

Situace se podle zpráv od jednotlivých zařízení postupně stabilizuje. Některé domovy ale přesto nedostaly včas všechny prostředky k tomu, aby mohly plnit nařízení, jímž Ministerstvo zdravotnictví
na kritickou situaci zareagovalo.

„Co jsme si zjišťovali o víkendu, ve většině krajů poskytovatelé sociálních služeb dostali dodávku ochranných prostředků z pátku na sobotu. Dostali jsme však ale také zprávu, že v Praze tomu tak
nebylo, a tak čekáme na informaci, zda potřebný materiál dorazí během dnešního dne,“ řekl pro Seznam Zprávy prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Naši @hasici_cr jsou tu pro Vás nonstop. Kolik respirátorů, roušek, obleků nebo rukavic už rozvezli a kam? Najdete v průběžně aktualizované tabulce @vnitro. #spolutozvladneme Tabulka zde:
https://t.co/eBFZELWSg6

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 30, 2020

Jeho slova potvrzuje ředitel pražského Domova Palata Jiří Procházka.

„V tuto chvíli nám chybí štíty, obleky a brýle k tomu, abychom mohli plnit požadavky Ministerstva vnitra na ochranu našich zaměstnanců,“ řekl Procházka Seznam Zprávám v pondělí dopoledne.

43. Vážení přátelé,vzhledem ke zvyšující se potřebě…   
seznam | nahoru

44. Jsem moc rád,že česká desinfekce ANTI COVID pomáhá i v zařízeních
Asociace poskytovatelů sociálních…  seznam | nahoru

45. Domovy seniorů mají nový problém. Jak a kdo má splnit nařízení o testech   
seznam | nahoru
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„Respirátorů jsme dostali padesát, a to třídy FFP2. Vzhledem k tomu, že tady zatím nákazu nemáme, tak je nepoužíváme. Pokud by se prokázala nákaza, máme zásobu na pět až sedm dní,“
uvedl ředitel Domova Palata s tím, že respirátor sám o sobě nepomůže, když má personál pečovat o pacienta nakaženého koronavirem.

„Musíte mít kompletně všechny pomůcky, z nichž některé nám chybí. Nemáme ani zprávu o tom, kdy je dostaneme,“ dodal Jiří Procházka.

To, že prostředky navzdory slibům členů Babišovy vlády dosud nemá, si vysvětluje tím, že v Praze je zřejmě distribuce složitější, protože zařízení pro seniory je zde velký počet.

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

Kdo má testovat?

Další nejasnosti v domovech však vyvolává nařízení Ministerstva zdravotnictví, že mají být povinně testováni na nákazu všichni klienti, kteří do domovů pro seniory a dalších podobných zařízení
zamíří.

„Co se týká povinnosti přijímat klienty až po hotovém testu na COVID-19, to se teprve rozjíždí,“ říká předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb Horecký. Z jeho slov plyne, že není
zcela jasné, kdo a jak má klienty testovat. „Máme dotazy, jestli se poskytovatelé mají sami obracet na odběrová místa, na hygienické stanice,“ uvedl Jiří Horecký.

Druhé mimořádné opatření totiž nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby přijímali klienty až po vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. K tomu musejí
nově přijatí pacienti do dvoutýdenní karantény.

„Během prvních dnů tohoto týdne by se měla vyřešit otázka, jestli když k nám klienti přicházejí z nemocnice, tak zda testování má na starosti nemocnice, nebo poskytovatel. Předpokládáme, že k
prvním testům dojde dnes nebo zítra či pozítří. Dnes tedy zřejmě žádný klient nenastoupí, testy také nějakou dobu trvají,“ dodává Horecký.

Vůbec to nezvládají, pustila se Maláčová do Vojtěchova úřadu kvůli seniorům

Asociace podle něj chtěla otázku zodpovědět už v samotném textu mimořádného nařízení. To se ale úřadu ministra Adama Vojtěcha nepovedlo.

„My jsme v textu mimořádného opatření navrhovali i část, která by upravovala, kdo může o test požádat. To se tam neobjevilo. Předpokládám, že je to z toho důvodu, že to mají být poskytovatelé
sociálních služeb.“

Takovou interpretaci ale odmítá ředitel Domova Palata.

„Předpokládám, že to bude dělat hygiena nebo nějaké odběrové místo tak, jak se to děje doteď. Máme nařízené, že nesmíme přijímat lidi, dokud nepodstoupí vyšetření a nemají negativní výsledek.
Předpokládám, že budou vyšetřeni v nemocnicích, že my to organizovat nebudeme,“ říká Procházka.

Klienti často z ústavů cestují na zákrok nebo léčbu do nemocnice a posléze se do zařízení poskytujícího sociální péči vrací. V nemocnici se přitom mohou nakazit mimo jiné i COVID-19. Je
veřejným tajemstvím, že právě tímto způsobem se nakazil 95letý český pacient, který s koronavirem zemřel. Takovým případům by nové nařízení mohlo zabránit.

Jiné situace jsou ale složitější, například když do domova pro seniory zamíří člověk, který do té doby žádnou péči nepotřeboval. Testování totiž stále není dostupné všem, kdo o něj požádají. Podle
Procházky by mu měl pomoci jeho ošetřující lékař, nikoliv poskytovatel sociální péče.

„Bude muset kontaktovat svého praktického lékaře s tím, že mu nemůže být poskytnuta služba bez toho, aniž by měl vyšetření, a lékař by se měl spojit s hygienou nebo odběrovým místem a
požádat je o provedení vyšetření. Alespoň tak to čtu já,“ říká Procházka.

Sdílejte článek

Související články

Koronavirus v číslech: Jak nákaza postupuje Českem
Vítkovice Heavy Machinery obnovují výrobu, budou ale propouštět
Pomůcky z Číny přiveze ruský obr. S kontraktem pomohl Berlín
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30.03.2020 (11:51:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Vojtěch Gavriněv

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: RESPIMED

Lékař a podnikatel Boris Šťastný vstoupil do povědomí jako autor protikuřáckého zákona. Bývalý expert ODS pro zdravotnictví nyní předsedá správní radě neziskové organizace Alzheimer Home,
která pečuje o seniory s demencí.

O víkendu Šťastný informoval o tom, že část zaměstnanců bude po dobu nouzového stavu bydlet v karavanech přímo u jednotlivých ústavů. Jak dlouho ošetřovatelky neuvidí své rodiny? Budou v
noci mrznout? A proč si Šťastný nestěžuje na nedostatek ochranných prostředků pro personál?

Proč jste se rozhodli ubytovat personál v obytných autech?

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo všem poskytovatelům sociálních služeb rezervovat nejméně deset procent kapacity budov pro karanténu. Zaměstnanci, kteří v těch prostorách pobývají,
už by neměli kde bydlet. Proto jsme využili nabídky v rámci akce Karavany pomáhají Česku a postavili jsme dvě desítky karavanů k některým našim zařízením tak, aby polovina zaměstnanců
mohla bydlet buď v tom zařízení, nebo v karavanu.

Kolika lidí se to týká? Jak často se zaměstnanci dostanou domů?

O šest set klientů v osmi pobytových zařízeních pečuje více než tři sta zaměstnanců. Našim klientům hrozí riziko z několika zdrojů a jedním z nich je cirkulace zaměstnanců a jejich doprava do
zaměstnání. Pokusili jsme se nastavit sedmidenní a čtrnáctidenní směny, kdy jsou zaměstnanci trvale na pracovišti. Po celou dobu tam i spí, stravují se tam a až po té směně jdou domů.

Česko jedná o novém léku na COVID-19, ještě ale neprošel testy

Jak samotné ubytování vypadá?

Karavany jsou většinou pro čtyři osoby. Jsou to takové vesničky napojené přímo na budovy, takže šatny, sprchy, společenské místnosti, jídelny a další zázemí mají zaměstnanci v hlavních
budovách. Ale i ty karavany jsou perfektně vybavené, jsou tam toalety, topení, ledničky a tak dále. Dá se tam ubytovat skoro osmdesát lidí.

Podle předpovědi má v noci znovu mrznout. Nebude v karavanech zima?

Do všech jsme dali elektrické přímotopy, uvnitř je teplo. Je to malý prostor, karavany jsou hezky zaizolované, jsou na to stavěné. Přivezli nám jak obytná vozidla, tak přívěsy, které jsou také
vybaveny pro celoroční užívání.

46. Sestřičky ubytoval v karavanech. Na konci dubna snad bude líp, věří
exposlanec  seznam | nahoru
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Jak dlouho chcete karavany využívat?

Chceme to vydržet tak dlouho, jak to bude potřeba. Věříme, že někdy na konci dubna by mohla ta nejhorší vlna pandemie koronaviru opadávat.

Klíčový týden, v němž čísla ukážou, zda se Česko dostane z karantény

Co dalšího jste kvůli nouzovému stavu museli udělat?

Je to soubor komplexních opatření, nejsou to jenom karavany. Už od počátku března měříme teplotu našim zaměstnancům, děláme s nimi pohovory, sestry i lékaři si navzájem sledují zdravotní
stav. Máme velmi podrobné anamnézy, které děláme se zaměstnanci z hlediska jejich rodinného prostředí; s kým kdo bydlí, zda tam nehrozí nějaké riziko. Snažili jsme se omezit nebo eliminovat
jejich cesty do zaměstnání hromadnou dopravou, to znamená, aby jezdili auty, nebo se je snažíme svážet. Anebo aby prostě zůstali v těch zařízeních, protože to je nejlepší ochrana.

Jak na tato omezení zaměstnanci reagují? Jde o velký zásah do jejich života.

Kolektiv se velice semkl. My máme přes 95 procent žen. Sestry, zdravotní pečovatelky a tak dále. Musím říct, že pro ženy s dětmi je to nemalá oběť, ale my si všichni uvědomujeme, že musíme
udělat v tom nadcházejícím měsíci, co můžeme, protože to riziko přenosu od zaměstnance, který jede veřejnou dopravou do práce, je velké.

Sociální služby se potýkají s nedostatkem ochranných prostředků, například bezdotykových teploměrů. Jak jsou na tom vaše ústavy?

Byť jsme nezisková organizace, tak jsme síť založená soukromými osobami. Od počátku roku jsme sledovali velmi pozorně situaci v Číně a v řadě věcí jsme se předzásobili. Samozřejmě to nebylo
možné úplně maximálně tak, jak bychom si přáli, ale musím říct, že co se týče teploměrů, rukavic, dezinfekce a dalších prostředků, tak jsme zásobeni dobře. Dezinfekci jsme si ve spolupráci s
jednou společností začali vyrábět. Hned na počátku března jsme vzali patnáct děvčat, která 24 hodin denně 7 dní v týdnu začala šít roušky z takového zvláštního materiálu, který se jmenuje perlan,
je to od českého výrobce z Moravy. Z dvojité vrstvy perlanu jsme začali šít roušky v kapacitě 2 500 denně, což nám umožnilo dát v minulém měsíci dostatek jednorázových roušek zaměstnancům i
na cesty domů.

Máte také dostatek respirátorů?

Respirátory jsme měli nakoupené, částečně nás zásobují kraje. V současné době pracuje veškerý náš personál v FFP2 respirátorech. My si uvědomujeme, že ta situace je kritická nejen u nás, ale
v celé Evropě, ve Spojených státech a tak dále. Nepoužíváme je čtyři hodiny, ale několik dní, dezinfikujeme je a věříme, že to funguje. Používáme je ve dvou vrstvách, to znamená klasickou roušku
a přes ni respirátor. Myslíme si, že to je velmi účinné. I našim klientům samozřejmě rozdáváme roušky.

Foto: RESPIMED

+1

Čeho je v tuto chvíli určitý nedostatek, jsou štíty, brýle a ochranné obleky, ale to bychom potřebovali až ve chvíli, kdy by se, nedejbože, dostala nákaza do některého z domovů. Věříme příslibům
pana profesora Prymuly, který v minulém týdnu ujistil všechny poskytovatele sociálních služeb, že kdyby se to stalo, tak by nás prostřednictvím ministerstva zásobili. Také začaly fungovat dodávky
dezinfekce od Čepra.

Takže vám zatím skutečně nic nechybí?

Ta situace není ideální, ale v našich zařízeních, kde jsme se na to připravovali, rozhodně není kritická. Řekl bych, že daleko větší nebezpečí do budoucna je v personálním nedostatku. Ve
zdravotnictví můžete mít postele, ventilátory, tisíce různých přístrojů a pomůcek, ale když nebudou lidé, kteří budou zdraví a schopní fungovat, tak je to problém.

Nedělejte z nás blbečky. Vojtěch schytává kritiku od domovů pro seniory

Máte přístup k testování na COVID-19?

Apelovali jsme na pana předsedu vlády i ministerstvo prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věříme, že se situace vyvíjí k dobrému, za to bych chtěl vládě poděkovat. Jde
o to, aby byli testováni klienti po překladu z nemocnic, to je velké nebezpečí. Například máte klienta, který je v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo třeba krátkodobě přeložíte klienta na internu
nebo jiné oddělení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a potom se vám vrací. Ale jsou to i nové příjmy, protože nemocnice se logicky snaží uvolňovat kapacity, aby měly volná lůžka pro
případné nemocné koronavirem. Snaží se část pacientů přesouvat do sociálních služeb, což já beru za naprosto samozřejmé. Ale je důležité, aby přicházeli otestovaní.

Děláte to u všech klientů?

Řada pobytových zařízení kvůli chybějícímu testování úplně uzavřela příjem. Ale my říkáme, že pokud je nějaká volná kapacita, díky které můžeme alespoň částečně pomoci léčebnám dlouhodobě
nemocných a nemocnicím, tak bychom to měli udělat. Klasicky jsou to klienti, které jsme poslali do nemocnice na nějaký zákrok a které musíme a chceme vzít zpátky.

Máme proto bariérová opatření. Zaprvé je to test na COVID-19. Zadruhé, když dojde k překladu, je to izolace po dobu karantény a s ní související práce v ochranných prostředcích tak, aby nedošlo
k nákaze.

Co provoz ústavů nejvíce komplikuje?

Problémy jsou třeba se zaměstnankyněmi, které mají malé děti a musely zůstat na ošetřování doma. Snažíme se jim nějak pomoci a ony se snaží si vypomoci v rodině. Komplikace jsou, ale my je
řešíme. Chci ocenit to, co vláda dělá. Kdyby nepřišla s jasnými, tvrdými opatřeními, tak by to tady dopadlo skutečně katastrofálně. Pokládám za zbytečné se dohadovat o tom, jestli někdo dostane
tolik a jiný tolik roušek nebo jestli to letí letadlem takovým nebo makovým. To jsou malichernosti. Když management funguje a zaměstnanci jsou schopni se semknout, tak se dá vyřešit skoro
všechno.

Sdílejte článek

Související články

Češi bleskově vybrali 12 milionů na ventilátory. Dojalo to i ajťáky
Domovy seniorů čekají na další pomoc. Vysočina žádá o armádu
Klíčový týden, v němž čísla ukážou, zda se Česko dostane z karantény
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…mi a blízkými má projekt tablet od srdce45 vznikl na základě spolupráce několika firem a neziskových organizací Asociaceposkytovatelů sociálních služeb České republiky převzala
prostřednictvím Nadace Charty 77 od společnosti Philip Morris 900 tabletu které 12:01 00 firma do jednotlivých zařízení doručí už naprogramované a zaškolí personál informovali o tom zástupci
asociace Chodově na Sokolovsku začaly stavební firmy s budováním parkoviště ve smetanově ulici jde o část města 15 kde je právě parkovacích míst velký nedostatek nová stání vzniknou v
bývalé školní zahradě kde dřív byl prostor na plážový volejbal dosluhující kurt v budoucnu nahradí jiné sportoviště dokončení prací počítá radnice před začátkem letních prázdnin 30 informaci

47. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru
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potvrdila na svých webových stránkách dělníci v Praze dokončuji stavbu betonových pilířů nové trojské lávky konstrukce nahradí tu původní která se zřítila v prosinci 2017 při 45 pádu se zranili
Čtyři lidé nová lávka by měla být hotová do Vánoc a její konstrukce bude z oceli říká náměstek Adam scheinherr z uskupení Praha sobě pochozí tvrdých 12:02 00 dřev na světě bylo vybráno
právě kvůli tomu aby dlouho vydržel a zároveň má i dobré protiskluzové vlastnosti spisovatelka Irena Dousková se dostala do povědomí veřejnosti především 15 jako autorka úspěšné trilogie Hrdý
Budžes Oněgin byl Rusák a Darda napsala také scénář k pohádkám a Micimutr a o pokladech její zatím poslední kniha rakvičky vyšla V roce 2018 na tu další si podle autorky budou muset
čtenáři 30 ještě počkat rozepsaného něco mám ale vidím to ještě na delší dobu a rok možná dva určitě to nedělám tak že bych dokončil a jednu věc a hned začala s jinou A že bych chtěla vydávat
jednu novou knihu 45 ročně nebo vůbec Jakkoli pravidelně nechávám tomu tolik času kolik mám pocit že je potřeba Velká cena Ústí nad Labem v boxu se letos neuskuteční pořadatelé se
rozhodli tradiční turnaj kvůli pandemii coronavirus 12:03 00 zrušit 1 50. ročník mezinárodního boxerské utkání jsem měl na severu Čech konat za dva měsíce počasí dnes bude převážně oblačno
odpoledne ubývání oblačnosti k večeru skoro jasno až jasno nejvyšší 15 teploty 9 až 12 na horách čtyři až sedm stupňů Celsia povane slabý proměnlivý vítr rozptylové podmínky jsou dobré aby
ona jedničce je na zátěž Český rozhlas Karlovy Vary rádio vašeho 30 kraje Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary od pondělí 6. dubna bude Pro veškerou dopravu uzavřen průjezd
zámeckým vrchem v Karlových 45 Varech Důvodem je provádění stavebních prací osazování a montáž výsuvných sloupků Zelená vlna zavolejte Ivy 800 553 553

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor
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Česko hlásí už 53 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k čtvrtečnímu dni 4091 lidí. Výrazně přibývá nakažených v domovech pro seniory. Vrchol epidemie premiér Andrej Babiš (ANO)
očekává v dubnu, návrat Česka do normálu pak na konci května nebo v červnu, řekl ve čtvrtek v Epicentru na Blesk.cz. Nákaza se potvrdila i u hejtmana plzeňského kraje Josefa Bernarda
(ČSSD). Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.

Miloš Zeman promluví o koronaviru v neděli živě od 11 hodin na Blesk.cz v pořadu S prezidentem v Lánech.
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 pátek 3. dubna jejich počet vystoupal na 4091 .
Neděle 22. března přinesla v Nemocnici Na Bulovce prvního mrtvého v Česku – 95letého seniora s pozitivním testem na koronavirus a dalšími zdravotními potížemi.
Zemřela i sestra (†48) z plicní kliniky pražské Thomayerovy nemocnice,  nakazila se koronavirem. Podle přednostky pneumologické kliniky Martiny Vašákové se sestra kvůli nákaze
izolovala i od své rodiny a potřebné věci jí nosila sousedka, k úmrtí mohl přispět i stres.
V Česku je omezen volný pohyb osob, ven  se smí pouze se zakrytými ústy a nosem, Češi nesmí až na výjimky vycestovat a k nám nesmí cizinci. Co všechno se ještě nesmí?

Koronavirus a karanténa v Česku
23:32
3. 4. 2020
!

Vážení čtenáři,

děkujeme, že jste i dnes sledovali dění ohledně pandemie kornaviru prostřednictvím Blesk Zpráv. Zde shrnujeme zásadní zprávy dnešního dne z českého prostředí :

Z nemoci COVID-19 se podařilo vyléčit jednoho člověka. Dohromady je tedy vyléčených 72.
Sedm nakažených lidí zemřelo. Počet mrtvých je tedy aktuálně 53.
Potvrzených případů COVID-19 už je v zemi více než čtyři tisíce, během dneška zatím přibylo 233 případů na 4091.
Pacient s jedním z nejvážnějších průběhů nemoci COVID-19 v Česku, který se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) experimentálním lékem remdesivir, je při vědomí a podle
ošetřujícího lékaře se uzdravuje. Lékaři plánují testovat jeho spontánní plicní ventilaci bez přístrojů.
Opakovaný test potvrdil nákazu u hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda  (ČSSD).
Senátorské kluby zahájily kvůli epidemii koronaviru sbírku na nákup ochranných pomůcek a zdravotnických přístrojů. Šéf Senátu chce vybrat milion Kč.
K zvládání koronavirové epidemie podle lidí nejvíc přispívá epidemiolog Prymula, nejméně prezident Zeman.  Zjistil to výzkum National Pandemic Alarm.

Dramatičtěji se situace vyvíjí v zahraničí:

Británie: Za poslední den zemřelo 684 nakažených, celkem už nemoci podlehlo 3605 lidí. Nakažených je 38 168.
Španělsko: Za den přibylo 932 úmrtí, počet obětí v zemi tak dosáhl téměř 11 000. Nakažených je 117 710.
Itálie: Zemřelo 766 osob. Mrtvých je tak od začátku epidemie už celkem 14 681.
USA:
Mezi středečním a čtvrtečním večerem místního času nemoci podlehlo 1169 lidí. Je to největší denní nárůst počtu obětí v některé ze zemí světa. Stát New York eviduje přes 100.000 nakažených
koronavirem, za poslední den přibylo téměř 10.500. Zemřelých je na 3000.
Prezident Donald Trump se nechal podruhé testovat na koronavirus.  Výsledek byl opět negativní , oznámil Trump a dodal, že nemá žádné příznaky.
Německo:
Nakažených je téměř 80 tisíc. Za posledních 24 hodin přibylo 6174 infikovaných. V zemi celkem zemřelo víc než tisíc lidí.
Kancléřka Merkelová po necelých dvou týdnech opustila domácí izolaci , kde pobývala kvůli kontaktu s lékařem nakaženým koronavirem.
23:05
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Mocná americká lobbistická organizace Národní asociace držitelů zbraní (NRA) podala žalobu na guvernéra státu New York Andrewa Cuoma a místní úřady za to, že  kvůli šíření koronaviru
uzavřeli obchody se zbraněmi.

Nezahrnuli je totiž do kategorie nezbytných služeb, na které se nevztahuje nařízení o omezení provozu. Podle NRA tím však místním obyvatelům znemožnili požívat práv plynoucích z
druhého dodatku americké ústavy, který garantuje právo na držení zbraní, informoval zpravodajský server televize CNN. Obžalovaní se k záležitosti zatím nevyjádřili.

22:56
3. 4. 2020

Praha 6 využila nouzový stav k odstranění Koněvovy sochy,  řekl v ČT starosta Ondřej Kolář. Dlouho chystaná akce se tak podle něj obešla bez humbuku.

22:50
3. 4. 2020

Vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla večer v České televizi uvedl, že souhlas s poskytnutím dat z mobilního telefonu dalo při testovacím provozu chytré karantény zhruba
98 procent oslovených. Lidi podle něj mají zájem chránit své blízké a s hygieniky spolupracují.

48. Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má
hejtman Plzně  seznam | nahoru
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Zjištěná data od operátorů umožní zmapovat místa, kde se nakažený pohyboval delší dobu a kde byl signál mobilního telefonu, pomůže tak nakaženým vzpomenout si na co nejvíc rizikových
kontaktů. Data jsou k dispozici pracovníkům hygienických stanic jen maximálně šest hodin, pak se mažou a nikde se neukládají, nikdo jiný je nemůže využívat,  dodal Dzurilla.

22:35
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Irák dnes pozastavil agentuře Reuters na tři měsíce činnost. Bagdád se tak rozhodl kvůli čtvrteční zprávě, v níž agentura uvedla, že irácké vládní údaje o koronaviru jsou
podhodnocené. Irácká komise pro média a komunikaci dnes na své webové stránce uvedla, že agentura dostala také pokutu 25 milionů iráckých dínárů (535.000 korun).

Reuters se ve své čtvrteční zprávě odvolal na několik zdrojů, podle nichž jsou vládní údaje v řádu stovek, avšak skutečný počet nakažených je v řádu tisíců.  Irák dnes uvádí 820
nakažených a 54 mrtvých, ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že je nákaza potvrzena u 772 lidí. Počet úmrtí se od čtvrtka nezměnil. Zdroje citované ve čtvrtek agenturou Reuters
uváděly, že případů koronaviru může být ve skutečnosti od 3000 do 9000.

„Stojíme si za svou zprávou z 2. dubna, která byla podložena několika dobře obeznámenými lékařskými i politickými zdroji,“ uvedla agentura ve své dnešní zprávě. Od iráckých úřadů zatím
nedostala žádné upozornění týkající se licence a snaží se věc vyjasnit.

22:01
3. 4. 2020

Elitní tým CCC, za který jezdí i čeští cyklisté Jan Hirt a Josef Černý, musel kvůli ekonomické situaci způsobené koronavirovou krizí podniknout drastická úsporná opatření.  Většina
zaměstnanců worldtourové stáje bude dočasně propuštěna a cyklisté budou mít výrazně snížené platy.

21:55
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Umožnit klientům domovů pro seniory či zařízení pro zdravotně postižené spojit se pomocí videohovorů s jejich rodinami a blízkými má projekt Tablet od srdce.  Vznikl na
základě spolupráce několika firem a neziskových organizací. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od společnosti Philip Morris ČR 900
tabletů, které firma do jednotlivých zařízení doručí už naprogramované a zaškolí personál. ČTK o tom dnes informovali zástupci asociace.

V Česku je přes 750 domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Už několik týdnů v nich kvůli šíření koronaviru platí zákaz návštěv a
opouštění areálu, mnohde je kvůli nákaze omezen pohyb či běžné denní aktivity klientů. Tablety umožňující videohovory pomohou seniorům dlouhé odloučení od rodin a přátel lépe
snášet, uvedli organizátoři projektu. Na projektu se podílí také společnosti Mall Group, Vodafone a deník Blesk.
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Šéf oddělení intenzivní péče pařížské Cochinovy nemocnice Jean-Paul Mira se dnes musel omluvit za to, že doporučil testovat možnou léčbu nemoci COVID-19 na Afričanech.  Několik
marockých právníků ho chce obvinit z rasismu, na sociálních sítích jeho výrok vyvolal mezi Afričany velkou nelibost.
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Kdokoli, kdo se bude chtít dostat do bezprostřední blízkosti prezidenta Donalda Trumpa nebo viceprezidenta Mikea Pence, bude muset absolvovat rychlotest na přítomnost koronaviru.
Oznámil to dnes mluvčí Bílého domu Judd Deere. Výsledky testu budou k dispozici nejpozději do patnácti minut.

21:15
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Koronavirus má na ekonomiku mnohem horší dopad, než měla globální finanční krize z let 2008 a 2009.  Uvedla to dnes podle serveru televize CNBC šéfka Mezinárodního měnového
fondu (MMF) Kristalina Georgievová.
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Již desátý den nestoupl počet pražských hasičů  nakažených koronavirem, stále je jich 31. Zatímco koncem minulého týdne byla stovka hasičů v karanténě, nyní jich zůstává v izolaci už jen
45. „Otestováno bylo celkem přes 200 lidí, další testy budou probíhat. Vypadá to, že naše opatření zabrala. Držte nám palce,“ napsali dnes pražští hasiči na twitteru.

20:19
3. 4. 2020

Hokejisté Sparty a Zlína se dohodli s vedením klubů na snížení platů. Sparťané budou dočasně dostávat poloviční plat. Berani včetně trenérů se od dubna vzdali 40 procent výdělků.
Kvůli pandemii koronaviru nedostanou ani postupové bonusy a části dalších bonusů.

Již dříve o snížení příjmů po dohodě s hráči informovaly Kometa Brno, Liberec a Vítkovice, v první lize tak učinil Přerov.
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Francie hlásí přes 6500 obětí s koronavirem. K 588 zemřelým v nemocnicích dnes úřady oznámily dalších 532 úmrtí v pečovatelských domovech, píše AFP.
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Zákaz vycházení v tuniské metropoli Tunisu už několik dní pomáhá kontrolovat robot.  Patří ministerstvu vnitra, je schopen měřit teplotu a je vybaven kamerou.  Hlášením připomíná
obyvatelům, aby dodržovali zákaz vycházení, který vláda vyhlásila 22. března. Ti, které na ulici přistihne, se musejí prokázat dokladem totožnosti a odůvodnit svou přítomnost venku.

19:59
3. 4. 2020

Do Česka by mělo v následujících dnech dorazit několik přístrojů na skenování plic. Pomohou zdravotníkům sledovat pacienty s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19, kteří potřebují
plicní ventilaci. Jedno z nově dodaných zařízeních už využívá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN).

ČTK to dnes řekli Robin Čumpelík z odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Martin Ričl ze společnosti Linet, který se podílí na koordinaci projektu, a
Michal Otáhal z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN.

19:54
3. 4. 2020

V Turecku se kvůli koronaviru rozšíří zákaz vycházení na lidi mladší 20 let a na veřejných místech budou mít občané nově povinnost nosit roušky.  Oznámil to dnes podle agentury
Reuters prezident Recep Tayyip Erdogan. Kromě toho nebudou smět od nadcházející půlnoci vjíždět vozidla do 31 měst včetně Istanbulu a Ankary a ani z nich vyjíždět. Výjimku bude mít pouze
zásobování, uvedla agentura Reuters.

19:07
3. 4. 2020

Bezdomovci a lidé vykázaní policií z domova kvůli domácímu násilí s nemocí COVID-19 budou zřejmě v Praze umístěni do izolace ve stanech.  ČTK to řekl náměstek primátora Petr
Hlubuček (STAN), který řešení problému převzal po radní Mileně Johnové (Praha Sobě).

Pražský krizový štáb dnes doporučil, aby město využilo nedávno zrušené učiliště v Písnici, proti tomu se však postavil starosta Libuše Jiří Koubek  (TOP 09) a celý klub
Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN).
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19:00
3. 4. 2020

V České republice dnes přesáhl počet mrtvých, u kterých byla prokázaná nákaza novým typem koronaviru, pět desítek - je jich 53.  ČR je tak podle počtu úmrtí na milion obyvatel v Evropské
unii (EU) podle dostupných údajů osmou nejméně postiženou zemí, nejnižší je nyní tento údaj na Slovensku, naopak nejvyšší míru obětí hlásí Španělsko a Itálie, kde na každý milion
obyvatel zemřelo přibližně 234, respektive 230 lidí.

18:46
3. 4. 2020

Vláda by podle premiéra Babiše mohla v pondělí rozhodnout o opětovném zpřístupnění některých sportovišť. Otevřít by mohla i papírnictví nebo obchody s obuví.

18:37
3. 4. 2020

Maďarský premiér Viktor Orbán se dnes ohradil proti kritice od Evropské unie, Spojených států a nevládních organizací, které reagovaly na skutečnost, že maďarská vláda si nechala schválit
zvláštní pravomoci, včetně možnosti vládnout dekrety až do konce pandemie nemoci COVID-19 způsobované koronavirem.

"Brusel se stará o nás, ačkoli by se měl starat o koronavirus,"  prohlásil Orbán podle agentury Reuters v rozhlase. Mimořádné pravomoci maďarské vlády během stavu nouze jsou podle něj
"zhruba stejné, jako má francouzský prezident v době míru". Podle Orbána je jasné, že Budapešť je terčem "politického útoku", který podle něj zosnoval finančník George Soros a "jeho lidé v
Bruselu". Soros je oblíbeným obětním beránkem Orbána, který kdysi býval miliardářových chráněncem, dodal Reuters.

18:28
3. 4. 2020

Hygienici dnes večer v Olomouckém kraji evidují 365 potvrzených případů COVID-19, o 16 více než ráno.  V kraji se z nemoci uzdravilo osm lidí a tři pacienti starší 60 let jí podlehli.
Vyplývá to z údajů hygieniků a informací ministerstva zdravotnictví.

18:19
3. 4. 2020

V Itálii zemřelo za poslední den 766 pacientů s koronavirem, mrtvých je celkem 14.681.  Nakažených je skoro 120.000, přibývá jich však menším tempem.

18:05
3. 4. 2020
!

Plzeňský hejtman Bernard (ČSSD) se nakazil novým koronavirem. První test měl negativní, nákazu prokázal až druhý. Pozitivní testy mají i dva radní.

18:00
3. 4. 2020

Americká regionální média zaznamenávají prudký nárůst zájmu veřejnosti, ale kvůli propadu příjmů z reklamy mají existenční problémy a některá zanikají.  Vyplývá to z informací
amerického tisku. Regionální deníky a rozhlasové stanice mají v USA tradičně velký význam, krizová situace je ale uvrhla do existenčních potíží.

17:50
3. 4. 2020
!

Počet lidí vyléčených z COVID-19 stoupl v Česku od rána  o jednoho člověka na 72. Množství zemřelých nakažených koronavirem se zvýšilo o sedm na 53.

17:43
3. 4. 2020

Senátorské kluby dnes zahájily v souvislosti s epidemií koronaviru sbírku na nákup ochranných pomůcek a zdravotnických přístrojů.  Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) věří, že
se podaří vybrat přes jeden milion korun. ČTK to oznámila tisková tajemnice horní komory Sue Nguyen.

"Každý senátor může přispět libovolnou částkou. Jednotlivé kluby poté samy určí, komu konkrétně bude výsledný výtěžek věnován,"  uvedl v tiskové zprávě Vystrčil. "Věřím, že se nám
společně podaří vybrat více než jeden milion korun," dodal.

17:42
3. 4. 2020
!

Počet potvrzených případů nemoci COVID-19 v Česku překročil hranici 4000. Dnes jich zatím přibylo 233 na 4091.  Největší výskyt je v hlavním městě.

17:31
3. 4. 2020

Počet zdravotníků kardiologického oddělení Pardubické nemocnice  s prokázanou nemocí COVID-19 vzrostl na 21,  tři jsou lékaři. Oddělení se uzavře.

17:30
3. 4. 2020

Hudba Hradní stráže v neděli odpoledne zahraje postupně na čtyřech místech na hradbách Pražského hradu. Vystoupení má povzbudit všechny lidi, kteří kvůli šíření koronaviru zažívají
těžké chvíle. ČTK to dnes sdělil mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Areál Pražského hradu je nyní kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřen.

17:25
3. 4. 2020

O ošetřovné na děti do 13 let od středy do dnešních zhruba 16:00  ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) požádalo elektronickou cestou 30.650 živnostníků. Žádosti lidé posílali
ve velkém také poštou. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o ošetřovné žádat v souvislosti s uzavřením škol kvůli
šíření koronaviru.

17:10
3. 4. 2020

Země zmítané válečnými konflikty mají to nejhorší teprve před sebou.  S odkazem na současnou pandemii způsobenou koronavirem to dnes podle agentury AFP prohlásil generální
tajemník OSN António Guterres. Zopakoval také svou předchozí výzvu k celosvětovému klidu zbraní, aby se podařilo zabránit dalšímu šíření nemoci COVID-19.

"Existuje šance na dosažení míru, ale jsme od něj zatím daleko. Je ale urgentně potřeba. Příval COVID-19 nyní přichází na všechna bojiště,"  prohlásil Guterres, který vystoupil před
novináře s informací, jak zatím postoupila jeho výzva ke klidu zbraní, kterou přednesl poprvé 23. března.

17:02
3. 4. 2020

Pokud by na Velikonoční pondělí platil nouzový stav, budou moci být otevřené i prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nadále by ale platila opatření vlády a ministerstva zdravotnictví týkající se
zákazu maloobchodního prodeje. Výjimka by se tak vztahovala především na potravinářské řetězce, které by za běžných okolností musely mít podle zákona o prodejní době
zavřeno. ČTK to dnes sdělil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich. Podle informací ČTK však většina řetězců nechá tento den zaměstnance doma.
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17:00
3. 4. 2020

Nákaza koronavirem zasáhla i Řízení letového provozu (ŘLP), které ji eviduje u jednoho zaměstnance. Provoz podniku a práci dispečerů to však nijak neovlivní, pracovali totiž v
oddělených týmech. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ŘLP Richard Klíma. Letový provoz nad Českem v uplynulých týdnech výrazně poklesl, většina letů byla zrušena.

16:55
3. 4. 2020

Polsko pracuje na aplikaci pro chytré telefony, která pomůže sledovat pohyb nemocných koronavirem a varovat ty, kteří s nimi přišli do styku. Dnes to oznámilo polské ministerstvo informatiky. V
České republice už podobnou službu nabízí aplikace Mapy.cz, která uživateli ukazuje, zda se nepohybuje v oblasti se zvýšeným výskytem nakažených osob.

16:50
3. 4. 2020

Polská politika vede spor o volby v dobách koronaviru. Odmítání ze strany polské opozice i ústavních expertů se zatím dočkal dnešní návrh vicepremiéra Jaroslawa Gowina namísto květnových
prezidentských voleb, ohrožených epidemií koronaviru, prodloužit z pěti na sedm let mandát stávajícího šéfa státu Andreje Dudy, pocházejícího z vládní strany Právo a spravedlnost
(PiS).

"Počty nemocných a bohužel také mrtvých v nejbližších týdnech porostou velmi rychle. Za tohoto stavu není čas na politické hry a spory. Musíme si vybrat: život, anebo smrt,"
ohlásil Gowin svůj návrh. "Stojíme před vlastním svědomím, před dějinami, před národem," apeloval na přijetí svého návrhu, který by vyžadoval hlasy opozice pro změnu ústavy.

❮
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❯

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53
mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19
má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091
nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně
(Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53
mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19
má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091
nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně
(Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53
mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19
má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091
nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně
(Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4091 nakažených. COVID-19 má hejtman Plzně ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53
mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš
přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190
nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa?
(Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53
mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš
přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190
nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa?
(Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Koronavirus ONLINE: 53 mrtvých v ČR, 4190 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirus ONLINE: 56
mrtvých v ČR, 4194 nakažených. Babiš přesvědčil Trumpa? (Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (17:45:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) žádá před spuštěním plánovaného testování v domovech pro seniory přijetí opatření pro případ výpadku personálu. Podle ní by
měl vzniknout seznam náhradních pracovníků a studentů, kteří by mohli nastoupit jako záloha. Pro zdravotníky ze seniorských zařízení by pak také mohla platit stejná pravidla jako pro
zdravotníky z nemocnic. ČTK to řekl prezident APSS Jiří Horecký.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika seniorských domovech u klientů i pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo dělat testy u seniorů, kteří se do zařízení nově stěhují, nebo kteří
se do něj vracejí z nemocnic. Některé organizace na pomoc seniorům a akademici požadují ale pravidelné plošné testování. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před pár dny uvedl, že
plošné testy nejsou úplně efektivní a testovat by se měl spíš personál. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že je potřeba širší testování a také jednání s kraji o tom, kdo zajistí péči,

49. Asociace žádá opatření pro případ výpadku personálu v domovech   
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pokud personál onemocní či bude v karanténě.

Asociace poskytovatelů žádá, aby kraje vytvořily seznam pracovníků ze stacionářů a dalších zařízení sociálních služeb, která vláda nařídila kvůli ochraně před koronavirem uzavřít. Tito
zaměstnanci by mohli v domovech nastoupit jako záloha při výpadku personálu. Stejně tak by měli hejtmani povolat i studenty nejen sociálních oborů, ale i zdravotnických oborů z vyšších
odborných škol a bakalářských studií, doporučuje APSS.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka by asociace měla předložit konkrétní návrh a pak dojednat na vládě, aby tato povinnost byla zařazena. "V nouzovém stavu kraje nemají
kompetence, aby nařídily pracovní povinnost jiným skupinám, než jsou jmenovány v usnesení vlády," řekl. Podotkl, že například stacionáře mají různé provozovatele a kraje už tak plní mnoho
úkolů.

Asociace prosazuje také to, aby pro pracovníky sociálních služeb platilo stejné nařízení jako pro zdravotníky z nemocnic či léčeben. Ti musí hned vedení hlásit, že přišli bez ochranných pomůcek
do kontaktu s nakaženým. Pokud jsou nezbytní pro zajištění péče, do karantény nejdou. Dál pracují, musí mít respirátor a další ochranu, měřit si před směnou teplotu a za pět dnů jít na test. Toto
opatření se ale nelíbí zdravotnickým odborům. Uvedly, že by zdravotníci měli zůstat pět dnů do provedení testu a jeho výsledků v izolaci.

"Před plošným testováním by měly být jasné pokyny, aby zdravotnický personál mohl v domovech zůstat a kraj měl připravený seznam personálu a studentů," uvedl Horecký.

Podle něj se nyní uvažuje o plošnějším testování v seniorských domovech či o hromadném testu. Větší počet odebraných vzorků se smíchá dohromady a dělá se z nich jeden test. Pokud je
výsledek negativní, nikdo ze skupiny nákazu nemá. Pokud se naopak virus prokáže, provede se test u všech či s menším počtem vzorků.

Podle Horeckého domovy potřebují od ministerstev práce a zdravotnictví také vědět, jakou ochranu mají mít klienti a jakou personál. Pracovníci v zařízeních či v terénu zatím nemají instrukce, jaké
ochranné pomůcky se mají používat v běžné práci, u klientů v karanténě a u nakažených. Není také jasné, jak dlouho který prostředek vydrží. Podle asociace je potřeba i návod pro nasazování či
oblékání a svlékání ochranných věcí, k jejich údržbě a likvidaci.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)
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30.03.2020 (19:26:22) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČTK - News (automat) ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail

…bychom zamezili zavlečení dané dané nákazy , teď přicházíme s45 dalšími opatřeními jsme v začátku diskutovali s asociací poskytovatelů sociálních služeba náměstek Prymula , ale není
tady jsme vydali ještě další opatření týkající se těch určitých režimových opatření , tak 19:21 00 aby byly zachovány nigerské standarty oddělení té žalované zóny pro potenciálně rizikové nebo
nakažené pacienty a jen o tom hovořil pan premiér , ona je to skutečně velmi 15 individuální , já si nemyslím , že existuje všeobecně správné řešení a viděli jsme to třeba případě je to Havlíčkova
Brodu kde jsme žili v tom , že uděláme vlastně ten přesun řekněme těch pacientů , třeba do Lázní Toušeň 30 nebo nějakého jiného zařízení , do těch rezervních lůžek a nakonec ukázalo , že pokud
bychom to udělali , tak bych se těm pacientům výrazně přitížilo a samotní zdravotníci , kteří tam byli se podívat , tak řekli , že to výrazně doporučují , jak doporučují , aby tam 45 zůstali v tom svém
prostředí , protože to byly velmi imobilní pacienti atd. že je lepší řešit tu situaci na místě , takže jen říkám , že , že ta situace není vždy úplně jednoduchá a nemá to jedno správné řešení , my 19:22
00 jsme vyčlenili tady v Praze , protože tady ta situace zatím tedy je nejhorší , těch zhruba tři sta dvacet lůžek , ať je to Toušeň nemocnice na Bulovce na lůžka nemocnice na Františku , takže ty
jsou připraveny a 15 už je vidíte to , to probíhá , tak , že zkrátka nejsou schopni zvládat , tak ti pacienti jsou při myslí , pokud je možné , a tam bude takto skládkách budou zahrávat opatření a
zůstanou na místě 30 a my to řešíme společně s hygieniky , jako třeba v českém Krumlově , takže my jsme dnes to pro projednávaly se kraj s hejtmany rok bychom se o tom , že v každém kraji by
měla být nějaká taková lůžková kapacita vyčleněna mise z oprav 45 sociálních věcí navrhovalo šedesát lůžek na sto tisíc obyvatel , jakožto nějaký všichni standard , a to byl vlastně návrh paní
fajn , jestli Maláčové , takže to jsme sdělili krajů má a v tomto směru budeme pokračovat , a pak 19:23 00 jsme tady zavedli opatření , tak jsem si , že velmi důležité , jak jsem o něm hovořil to
znamená povinnost testovat veškeré nové klienty , kteří přicházejí do těchto zařízení sociálních služeb , jestli jsou tedy kovy negativní , tak aby nedošlo k 15 zavlečení nákazy do těchto zařízení , +
samozřejmě tak potom pan premiér Nečas , to vítr a rozmrzlo , ony respirátory , přes víkend , tak aby tato , tato zařízení měla veškeré ochranné pomůcky , my jsme ještě před čtrnácti dny 30
rozvezli tak to tehdy roušky klasické , na základě žádosti my se vás ani WiFi , takže není to tak , že bychom se tomu nevěnovali , věnoval se tam kontinuálně , jaká opatření se Číně a samozřejmě
mrzí , že v některých domovech , došlo k 45 rozšíření která kazit jejich tuto chvíli zhruba sedm nebo osm , stě všech , jak o tom hovořil po tom čísle , pan , pan premiér , takže myslím , že zatím ta
situace není kritická , že …
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(18:35:15)

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,Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyn k používání ochranných pomůcek. Dle tohoto vyjádření stačí k ochraně před nakažením koronavirem respirátor třídy FFP2. Ve vyspělých
zemích vč. Evropy a USA je respirátor FFP2 (resp. V USA respirátor N95, v Číně respirátor KN95 – oba porovnatelné s FFP2) doporučovanou ochranou pro zdravotnické pracovníky při výkonu
práce, a to i pro personál v kontaktu s COVID-19 pozitivními pacienty. Výjimkou jsou procedury, u kterých vzniká kontaminovaný aerosol, kde by se měl použít respirátor FFP3. Celý text zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-ustenek-a-doporucene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/.
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (08:01:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…'snažíme , pokud možno diagnostikovat ve městě , jaký zvolíte postup v té situaci ,15 kde třeba podle průzkumu asociace poskytovatelů sociálníchslužeb , devadesát % domov pro seniory a
další z těch zařízení , kačeny služeb nemá žádné respirátory , nejvyšší třídy , jakou strategii , tedy volit , a tak se dokáže 30 to říkal pan hejtman postupně hráčů je v Rusku byl prováděn v jakém
čase je ale od té doby došlo k vážným operátorům , řekl vlastně kritika z bratrů školy , ten vnitra do krajů , 45 takže já věřím tomu , že kasy pak skutečně jako sukně a důležité také právně jako
domovy , k dalším opatřením , jak vedl určitá režimová opatření , toto zařízení a 07:11 00 včera také vydali patos , dodneška mimořádné opatření , které zavádí povinnost dávat veškeré nové
klienty , kteří vlastně nakukují do těchto zařízení , kraj tak zvenku , ať útok , řekl , aby 15 nemocní nebo v jiných zařízení , protože to ukazuje , že právě to je velké riziko , že tito klienti mohou být
nakaženi a mohou nákazu zavlekl do těchto zařízení , takže bude nově od školky povinnost testovat , jak je to 30 nově příchozí klienty , ale pokud je nemoc už nejméně v šesti domovech v Česku
tak nemělo by se mu nedá se s těmi novými příjmy počkat to je samozřejmě plocha je to možné , jak případech a 45 v Janově , který bude složité , ale pokud skutečně ten nový příjem dat , nový
film klient bude otestováno na koronavirus a bude mít negativní výsledek testu , tak 07:12 00 tam nevidím problém , nebyl přijat , pane hejtmane , jak se díváte vy na další provoz zařízení , prosím
vás , kraj v tomto kontextu budou tedy brát nové klienty , tak to necháváme na ředitel IKEMu , říkal nejlépe , uvedl k jak je 15 to jejich rozhodnutí a že myslím , že v některých případech jsou , a tím
panem ministrem tak já počkám , jak kry případech , například skutečně tolik , a jak to u klienta , když je úplněk a Malta , když ho dívka zalíbení , my jim to doporučil i tímto způsobem 30 oni se
toho prý kdokoliv , klisny a obdivoval pak šel nějak jako odbory už řekne já skutečně nechodili , návštěvy ale ani neposílali žádné balíčky žádné drobnosti , protože na to může být právě
koronavirus a může se tam dalo lépe , takže je to 45 naše zařízení mají samozřejmě nikdy nebude bránit tomu , že se to stane , protože podle všech zdá , že tam je v nich byla zasažena ještě děti
mají prý zakázali návštěvy , protože se to postupně dostal až k smrti 07:13 00 však seniory , kteří ale normálně jako možný , nemohou se však káva , kdo jsou většinou málo chodí nebo nechodí ,
tak potom personál samozřejmě tady dělal jsem stará , tak a je pozitivní krok 15 pravděpodobně na všechny klienty , takže našel zalíbení , jdete pokyny mají do jaké míry se podaří realizovat to je
vždy otázka , ale já věřím , že se tam postaví ho rozumně a nebude se to dá , ale problém 30 prošetřovat dlouho o krok dále , ale nejdříve do vany kraje Vysočina , myslím , že jako město další ,
pane ministře , kdo už ne tedy ti …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17
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30.03.2020 (16:10:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Parlamentnilisty.cz - Aréna mp

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová konstatovala, že premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho vláda na počátku koronavirové krize nepředstavili žádný plán, jak ochránit tu
nejohroženější skupinu. Skutečnost, že mezi českými oběťmi koronaviru převažují lidé starší 75, naznačuje, že vláda tento plán neměla. Z domovů pro seniory zaznívá, že od
státu čekali pomoc a nedočkali se. Končící radní ČT Zdeněk Šarapatka Fridrichové zatleskal a zdůraznil, že popsala pravý stav věcí. A teď očekává, že se ozve křik, např. na
Parlamentních listech.

„Dobrý večer, přesně před dvěma týdny jsme v tomto pořadu upozornili,  že vláda nezveřejnila žádný plán ochrany seniorů před koronavirem. Dnes vše nasvědčuje tomu, že žádný
neměla,“ přivítala diváky Fridrichová.

Poté připomněla, že mezi lidmi, kteří v České republice umírají po útoku pandemie koronaviru, převažují lidé starší sedmdesáti let. Nejednou došlo k tomu, že se senior nakazil v nemocnici, pak se
vrátil do domova pro seniory a nakazil další klienty. Situace je prý o to horší, že vláda Andreje Babiše (ANO) nedokázala zajistit pro domovy ochranné pomůcky, dezinfekci a tak podobně. Domovy
důchodců dostávají jen roušky, jež šijí lidé, kteří se snaží nečekat na to, až se premiér Babiš a jeho kolegové z vlády probudí, a snaží se pomoci sobě i svým spoluobčanům.

„Ty roušky, které jsme rozdali, ty vůbec nebyly od státu, takže tady je role státu velmi špatná. Co se týče dodávání těch ochranných pomůcek i co se týče té koordinační a metodické pomoci,“
oznámila před kamerami členka koalice, momentálně vládnoucí v Praze, Milena Johnová z hnutí Praha sobě. Zklamaně přitom kroutila hlavou.

Ministři vlády se mezi sebou dohadují, kdo měl ochranné pomůcky pro domovy pro seniory zajistit. Zatímco ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) říká, že priority stanovovalo Ministerstvo
zdravotnictví a to rozhodlo, že první dodávky mají jít k lékařům do nemocnic, a až pak do ústavů sociálních služeb, ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch oponuje, že ochranné pomůcky
pro domovy měl zajistit Hamáček.

„Zatímco se ministerstva dohadují, nákaza se šíří do dalších a dalších domovů, např. do domova seniorů na pražském Chodově zanesl virus pacient z nemocnice, kde byl na ošetření a kde se jím
nakazil,“ zaznělo také v reportáži veřejnoprávní televize.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký prohlásil, že u seniorů by stálo za zvážení, zda by nebylo správné testovat je na koronavirus předtím, než se z
nemocnice vrátí.

Ještě minulý týden v pátek však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci prohlašoval, že obsáhlejší testování seniorů není v plánu. Jen je prý potřeba klienty domovů pro seniory
kontrolovat, a pokud se u někoho objeví příznaky, je nezbytné ho přímo v domově izolovat. Do nemocnice se podle pátečního vyjádření ministra mají senioři dostat až tehdy, pokud se jejich
zdravotní stav zhorší.

Viceprezidentka již zmíněné asociace Daniela Lusková upozornila, že už v tuto chvíli není dost personálu, ani dost lůžek, na kterých by bylo možné pacienty izolovat. Je to nařízení vlády, my
uděláme, co půjde, ale není to dobré řešení,“ zdůraznila.

Člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka reportáž Nory Fridrichové ocenil. Už se prý těší, jak ji za dobrou práci budou napadat lidé, kteří se často vyjadřují pro „bolševické Parlamentní listy“.

„Zálibně sleduji dávivé výhřezy bolševických Parlamentních listů a jejich prorežimních konkubín. Ne, žádná úchylka, jen radostná satisfakce. Čím větší álej, tím větší důkaz, že pořad jde správným
směrem. Na jeho protagonisty tam zpravidla den poté zeširoka zvracívá jedna nula poplatnosti za druhou. Třeba Žantovský, co se ‚zasloužil o stát‘ před listopadem 89 stejně jako po něm. Tehdy
za cenzuru svobodné Melodie, teď za Zemana. Až to dotáhl na státní metál. Hnusácké titulky, které vláčí veřejnoprávní stošedesátosmičku vytrvale bahnem „mediálních šmejdů“, by vydaly už na
seriál. Z ryzí obsese nad kritickou a přitom vtipnou žurnalistikou plnou faktů, jež měří kmánu stejně jako pánu, žalostně bečí i Zemanova Ovce. Ví přece co a jak... Je z Haló novin. A jinde proti ní
štve sám Kojzar Veselý s citrónem v čuni. Nejsou přitom sami, v rámci šplhu do vysněné ředitelny ČT se o publicistiku České televize i ‚168‘ rád a s gustem otře i Babišův cenzor Petrov,“ napsal
Šarapatka na sociální síti Facebook.

Věří, že Nora Fridrichová by si zasloužila diplom za to, jak dobrou práci se svým týmem odvádí. Křik, který se ozývá po jejich pořadech, svědčí podle Šarapatky o tom, že svou práci dělá opravdu
dobře. Tentokrát se na ni navalí nová vlna špíny za to, že ukázala holou pravdu, o tom jak premiér Andrej Babiš totálně nezvládá koronavirovou krizi.

52. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru

53. Radní Šarapatka prozradil zvláštní zálibu: Dávivé výhřezy bolševických
Parlamentních listů. Fridrichová a nab*ito v álejích  seznam | nahoru
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Do protikladu k Babišově neschopnosti, o které Šarapatka nepochybuje, staví radní do protikladu občanskou solidaritu, snahu šít si roušky, sbírat dary na plicní ventilátory a tak podobně.

Ostatní zaměstnanci ČT by si prý z Nory Fridrichové mohli vzít příklad a klást premiérovi více otázek na jeho pravidelných tiskových konferencích, kde vysvětluje, co všechno vláda zařídila, zařídí a
jak je stále on-line.

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (16:18:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních.
Testy by se podle nich měly opakovat minimálně každých 14 dnů. Kabinet by měl také urychlit dodávky ochranných pomůcek. Text prohlášení organizace zaslaly ČTK. Nákaza se objevila
podle dostupných informací minimálně v šesti seniorských domovech.

"Je obtížné chránit druhé bez ochranných prostředků. Je obtížné chránit pracovníky i klienty, pokud není možné dosáhnout testování," uvedli zástupci organizací a akademici. Podle nich je v
domovech pro seniory či pacienty s demencemi stále "kritický nedostatek" ochranného materiálu. Personál je také vyčerpaný a nemůže se ani střídat, protože je ho málo.

S výzvou přišli Život 90, Nadace Krása pomoci, pražská Rada seniorů a experti Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické, Společnosti sociálních pracovníků ČR a dalších organizací a
institucí. Dosavadní podporu státu považují za nedostatečnou. "Nákaza si bohužel již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem návštěv, a odhalují tak skutečnost,
že se nepodařilo ochránit seniory ani pečující personál," stojí v prohlášení.

Podle něj "fatální zpoždění" v ochraně seniorů i personálu domovů způsobilo to, že se sociální služby zařadily až do další vlny zásobování. Roušky a další materiál od dobrovolníků chybějící
pomůcky nahradily jen z části, uvedly organizace. Vyzvaly vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu domovů a nemocničních geriatrických oddělení minimálně každé dva týdny.
Urychlit by měla také dodávky roušek, respirátorů, rukavic, dezinfekce a dalšího materiálu.

Domovy pro seniory a postižené mohou ode dneška přijímat jen ty nové klienty, kteří mají negativní test na koronavirus. Poté je musí dát na dva týdny do samostatného pokoje. Stejná pravidla platí
i pro obyvatele zařízení, kteří se vracejí z nemocnic.

Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost. Asociace poskytovatelů sociálních služeb i zdravotnické odbory už
začátkem března žádaly o ochranné pomůcky. Poukazovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.
Tiskovou konferenci kvůli tomu uspořádaly 5. března.

Náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci 6. března řekl, že prioritou je nejdřív vybavit zdravotníky. "Měsíční produkce, kterou jsme nasmlouvali, padne na toto
primární zásobení. V dalším měsíci budeme uvažovat - a je tam samozřejmě priorita pro sociální péči a zařízení dlouhodobě nemocných," uvedl tehdy Prymula. Zásobování měl mít na starosti
původně resort zdravotnictví, z velké části ho převzalo vnitro.

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.

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 dnes 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.

"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, dnes 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 dnes 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: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Testujte všechny seniory i personál domovů, žádají experti. A zmínili „fatální zpoždění“ ( Blesk.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

54. Organizace vyzvaly k plošnému testování v domovech pro seniory   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (18:20:41) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Teta drogerie

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

A další dobré zprávy už přichází z Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 500 litrů dezinfekčního gelu na ruce Tip Line �� který jsme včera odesílali, dorazil v pořádku do Tábora a
může tak pokračovat ve své cestě do potřebných zařízení. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.Společně to zvládneme ❤️

SEKCE: Průmysl a Podnikání

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (18:45:09) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zaměstnanci APSS a dobrovolníci stáčejí přes víkend 15 000 litrů dezinfekce, která byla zakoupena z finančního daru od společnosti IRESOFT. Distribuce poskytovatelům sociálních služeb začne
po víkendu. Děkujeme! �❤️ �IRESOFT

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (20:39:37) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blesk.cz - Články ČTK, VaB -

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Senioři v době, kdy v Česku řádí koronavir, trpí. Domovy, ve kterých jsou umístěni, mají zakázané návštěvy, a tak se nemohou stýkat se svou milovanou rodinou. Pomoci tomu má projekt Tablet
od srdce. Ten do 750 domovů dodal 900 tabletů, skrz které mohou senioři volat. Na projektu iniciovaném firmou Philip Morris se podílí Mall Group, Vodafone a také deník Blesk.

Umožnit klientům domovů pro seniory či zařízení pro zdravotně postižené spojit se pomocí videohovorů s jejich rodinami a blízkými má projekt Tablet od srdce. Vznikl na základě spolupráce
několika firem a neziskových organizací.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od společnosti Philip Morris ČR 900 tabletů, které firma do jednotlivých zařízení doručí už
naprogramované a zaškolí personál.

V Česku je přes 750 domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Už několik týdnů v nich kvůli šíření koronaviru platí zákaz návštěv a
opouštění areálu, mnohde je kvůli nákaze omezen pohyb či běžné denní aktivity klientů. Tablety umožňující videohovory pomohou seniorům dlouhé odloučení od rodin a přátel lépe snášet, uvedli
organizátoři projektu. Na projektu se podílí také společnosti Mall Group, Vodafone a deník Blesk, který do každého tabletu poskytl licenci předplatného Blesk Premium.

„Je to takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle,“  uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. Senioři jsou
nejohroženější novým typem koronaviru a nejčastějšími oběťmi onemocnění covid-19. Nákaza se objevila už v několika domovech pro seniory, a to mezi klienty i zaměstnanci.

Projekt se v březnu ověřoval v síti osmi zařízení organizace Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, a setkal se s velkým zájmem klientů i jejich příbuzných.
Každý domov získal tablet s aplikací WhatsApp, který rodinným příslušníkům umožňuje zavolat na určené telefonní číslo a skrze vlastní chytrý telefon se za pomoci personálu domova
videohovorem spojit se svým blízkým. „Denně na každém z tabletů probíhají desítky hovorů rodin s našimi klienty. Seniorům tato pomoc přináší lásku, radost a naději,“ uvedl
předseda správní rady organizace Boris Šťastný.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

55. A další dobré zprávy už přichází z Asociace…   
seznam | nahoru

56. Zaměstnanci APSS a dobrovolníci stáčejí přes…  
seznam | nahoru

57. Senioři se nemohou stýkat se svými milovanými: Pomůže jim v tom 900
tabletů!  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (10:56:49) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sbírka COVID_19 – na podporu sociálních služeb a jejich klientů, kterou pořádáme ve spolupráci s Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, nese výsledky! Je určena k nákupu
ochranných pomůcek a také testování, které bude pro tuto silně ohroženou skupinu lidí v nadcházejících dnech zcela zásadní. Prosíme podpořte má s i vy na transparentní účet: 2701786666/2010.
Děkujeme.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (17:27:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Radiožurnál - Dvacet minut Radiožurnálu (automat) ČRo - Radiožurnál

Otevřít originál | Otevřít detail

…nut Radiožurnálu , mým hostem je DanielaLusková , ředitelka Domova u Biřičky v Hradci Králové a viceprezidentka asociace poskytovatelů sociálních služeb ,zdravím vás po telefonu ,
dobrý den , dobrý den , nejprve aktuální stav na konci minulého týdne 17:10 00 jste si dost emotivně , v otevřeném dopisu posteskla , že vám se v tom vláda nechala podle ní ale o víkendu
pokračovala distribuce ochranných pomůcek , jak jste na tom konkrétně ve vašem domově s ochrannými prostředky státu , v tuto chvíli já musím říct , že 15 o ty věci rozhýbaly a skutečně toto je
paní Livia směrem kompetenci je ta vkladů na kraje a krajů , potom 30 na nás hlídali a do dne dorazila sem poměrně podstatná část karburátoru a dalších pomůcek , právě z Královehradeckého
kraje tak v tuto chvíli takový ten počáteční 45 jsou to máme , každý hrál na své dlouho s ním vystačíte , tak to , co to , co je různém každý , a každé z těch pomůcek , ale v tuto chvíli tuto chvíli říct ,
že v případě kritické situace 17:11 00 to znamená ta nejkritičtější z našeho pohledu celkové uzavření do karantény , pokud by ta nakládat , a tady rozšířená , zůstane tady zaměstnanců , tak já
mám pomůcky na deset dnů , a jak jsou na tom ostatní zařízení v republice , máte 15 o tom informace , jako Asociace poskytovatelů sociálních služeb my máme informaci z minulého týdne ,
ale právě v tuto chvíli už neplatná , nemáme úplně aktuální data , protože ke konci minulého týdne , takže myslím , že ve čtvrtek to 30 vypadalo ještě poměrně špatně , ale o víkendu proběhla ta
akce nebo ještě dnes bude zítra na některých krajích , a já předpokládám , že nějaké množství pomůcek do těch služeb dostalo devět drželi v 45 případě té kritické situace , ale o několik dnů a
předpokládám , že i kraje nějak nějak domlouvají , jak to bude vypadat dále , je káva je nakupují další pomůcky , to v tuto chvíli nevím , to byly 17:12 00 otázky vyšetřována pány hejtmany , ale
každopádně ta Královehradecký kraj , se kterým já jsem o práci , tak vím , že čas těch pomůcek pustili do služeb a často je ponecháno deponováno tedy na kraj , 15 ale tam , kde je potom
problém , nějaká nákaza , tak vlastně tam ten kraj urychleně pomůcky , pošle tam byla , a to se myslím že je rozumný a správný systém , protože je logické , že nemůžeme na na na ně vypálit v 30
tuto chvíli všechny služby , důležité je , aby měli na první a věděli , že na kraji nebo někde je nějaká , nějaká suma těchto která by potom pomohla hned v krajích mají vznikat zvláštní kapacity pro
pacienty 45 z domovů pro seniory , které nemají desetinu míst pro nemocné na tom se dnes dohodli hejtmani s vládou , jak výrazná , je to pomoc , pomoc , je to určitě velká , protože máme tady
od toho pátku na 17:13 00 ní se kterým snaží služby různým způsobem vypořádat , já v tuto chvíli nedokážu úplně říct , jak to vypadá , kolik těch služeb je schopno to vyřešit v rámci to auto 15 jelo
areálu nebo služby přímo na tom místě , a kolik nemá tyto možnosti se…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 6

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (4x), poskytovatelů (4x), sociálních (4x), služeb (4x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (19:43:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

…time='1585587875'devatenáct v Ústeckém kraji vláda přijala další bezpečnostní opatření pro domovy seniorůpodle asociace poskytovatelů sociálních služeb45 se nákaza koronavirem ,
objevila v sedmi zařízeních , které pečují o seniory , jde například o dva domovy v Praze , kde se nakazilo téměř padesát důchodců a zdravotníků v Českém Krumlově se nakazilo osm seniorů v
Havlíčkově Brodě devatenáct seniorů a 19:05 00 deset zaměstnanců , jedna , nakažená žena zemřela , další nakažený pětaosmdesátiletý senior zemřel dnes v domově pro seniory v Litoměřicích
, jde o první úmrtí pacienta v souvislosti s koronavirem v Ústeckém kraji ministr zdravotnictví Adam Vojtěch , po domluvě s ministryní práce a sociálních 15 věcí Janou Maláčovou vydal nové
bezpečnostní opatření , domovy pro seniory , ode dnešního dne nesmějí přijímat nové klienty , kteří nemají negativní test na koronavirus máme konkrétní klienty , se kterými jsme dnes
komunikovali spolu jsme se s jejich ošetřujícími lékaři 30 na léčebně dlouhodobě nemocných , tam bude zajištěn trest a následně bude přijat do karantény a máme i klienty v domácím prostředí ,
kteří se vrátili třeba z nemocnice , tam naše sestry provedou odběr zašlou do laboratoře , i když senior bude potvrzení o negativním výsledku 45 na nákazu mít , musí v domově absolvovat čtrnácti
denní karanténu , ne všechny domovy mají dostatečnou kapacitu , někde být , problém ale zejména když šlo o značně klientů , ale 19:06 00 najednou zařízení a zařízení , která třeba má také
nedostatečný počtem jednolůžkových pokojů , jednotlivé kraje , tak teď spolu s ministerstvy a poskytovateli sociálních služeb hledají místa , kam nakažené seniory umístit , aby je oddělili a
zamezili dalšímu šíření , 15 některé domovy pro seniory už před několika týdny přestali přijímat nové klienty dojem 30 vodní tom našem zařízení zůstalo šest klientů , kteří mají pozitivní nález , v
současné 45 době nepřijímáme žádné nové klienty , dalším bezpečnostním opatřením by podle Jiřího Horeckého byla už jen celoplošná karanténa domovů pro důchodce , které zatím dobrovolně
přistoupil například domov pro 19:07 00 seniory v Litoměřicích , v domově se zvláštním režimem v Břevnici začnou zítra , místo armády pomáhat hasiči zajišťovat budou například kde s donášku
jídla 15 a běžnou údržbu domova , zdravotníkům budou k dispozici přes den tři hasiči , střídat se budou po čtyřiadvaceti hodinách , redakce a Simona Dočkalová , televize Prima , a tak našem
vysílání vítám ředitelku Domova pro seniory v Hradci Králové Danielu Luskovou , dobrý večer , 30 paní Buzková , vy jste kritizovala pokyny ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a
sociálních věcí , které podle vás neřešilo , zásadní problémy šíření nákazy koronavirem jsou podle vás nová opatření pro zařízení poskytující péči seniorům , které jsme slyšeli v předchozí 45
reportáži to statečná zavádí vláda včas ta opatření , která vláda zavedla vlastně od pátku a od včerejška tak považuji za u…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 16

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

58. Sbírka COVID_19 – na podporu sociálních služeb a…   
seznam | nahoru

59. Dvacet minut Radiožurnálu (automat)   
seznam | nahoru

60. VELKÉ ZPRÁVY (automat)   
seznam | nahoru

49/118
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (09:48:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Halonoviny.cz - Články (cik)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Hygienici rozhodli 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 řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka Pešáková. Hlídky policie a vojenské policie se stáhly. 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.

Hygienici se k tomuto kroku rozhodli po zhodnocení situace po uplynulých 14 dnech. »V maximální míře jsme v inkubační době onemocnění koronavirem natrasovali všechny kontakty u
pozitivních případů i díky zřízení odběrového místa přímo pro tuto oblast,« uvedla Pešáková.

Svou roli podle ní hraje také to, že za uplynulou dobu stát zavedl opatření, která byla souběžná i v této lokalitě. »V dané oblasti jsme doporučili všem starostům zachovat zpřísněný hygienicko-
epidemiologický režim. Pro zdejší občany platí všechna pravidla, která jsou nastavena pro všechny občany České republiky. Zůstává samozřejmě platnost karantén pro osoby pozitivní a dané
kontakty, těm se tímto opatřením karanténa neruší,« doplnila ředitelka. Apelovala i na podniky, aby i nadále dodržovaly přijatá opatření, a pomáhaly tím zmírnit šíření onemocnění koronavirem.

Uzavřenou oblast 13 dní střežily téměř dvě stovky policistů a vojenských policistů. U Nových Zámků nedaleko Litovle i nadále zůstane mobilní odběrové pracoviště, kde zdravotníci odebírají denně
až 50 vzorků. Lidé z této oblasti tak ani po ukončení karantény nebudou muset dojíždět na jiná odběrová pracoviště.

Vše záleží na dalším vývoji

Podle posledních údajů zveřejněných krajem má Litovel nyní 79 potvrzených případů nákazy koronavirem a Uničov 37. Podle Pešákové však počet pozitivních případů nenarůstá tak intenzivně,
jak tomu bylo na začátku. V kraji nyní nejvíce narůstá počet nákaz v Olomouci, kde je již 66 potvrzených případů. Podle Pešákové se v současné době neuvažuje o uzavření jiných oblastí, záležet
však bude na vývoji epidemiologické situace.

Téměř měsíc po oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem bylo k večeru v České republice 13 obětí nemoci COVID-19. Poslední čtyři lidé jí podle webu ministerstva zdravotnictví
podlehli o víkendu a počet potvrzených případů nákazy dosáhl čísla 2716, uzdraveno zůstává 11 lidí.

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.

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.
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.

Vysočina potřebuje armádu

Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků právě v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženém koronavirem. Na reakci ministerstva kraj
podle tiskové zprávy na krajském webu čeká. Nákaza se podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. Ministr zdravotnictví uvedl, že nakažení klienti se přesunou
do lázní Toušeň.

Břevnické zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. Hygienici tam nařídili karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného
(ČSSD) by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova, vedení kraje podle něj také prověřuje další možnosti řešení situace. Domov má podle kraje v tuto chvíli dostatek
ochranných pomůcek včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3.

Obyvatelé, kteří zůstali v domově, jsou podle ředitelky Hany Hlaváčkové v celkem dobrém zdravotním stavu. »Noc byla klidná a personál pracuje,«  řekla dopoledne.

Přemístění nakažených klientů do lázní Toušeň oznámil odpoledne ministr Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Připustil, že situace v domově je složitá. 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.

Další dopady na ekonomiku

Nemoc dál 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 korun. 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 projednat kabinet. Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné.

Ministryně financí 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 nutný. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout.

Ministr Havlíček vyčíslil případné chybějící zdroje v české ekonomice do 30. června na 600 až 700 miliard korun. »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.

Ministerstvo zahraničí nadále pokračuje s repatriačními lety Čechů, kteří kvůli opatření proti šíření koronaviru uvízli v cizině. Jeden takový odletěl z Peru a v Praze odpoledne přistálo letadlo z Indie
se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, firma ale nabídla místa i pro další Čechy.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do ČR více než 3500 lidí. Na zítřek byl také naplánován přílet dvou letadel z Thajska.

SEKCE: Zpravodajství

61. Uzavřené oblasti se otevírají   
seznam | nahoru

50/118
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (09:19:12) 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 17 mrtvých, novým koronavirem se nakazilo k pondělnímu ránu 2837 lidí. Kromě seniorů je mezi oběťmi také 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. A na jižní Moravě začíná testování takzvané
chytré karantény. Premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi řekl, že pokud projekt uspěje, tak Česko virus porazí. Vrchol epidemie čeká v dubnu. 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 2837 .
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
9:13
Dnes

V Olomouci bude od středy 1. dubna omezen provoz některých autobusových linek.  Městskou hromadnou dopravu totiž po vyhlášení nouzového stavu využívá méně lidí, část řidičů
autobusů navíc musela kvůli karanténě zůstat doma. „Omezení se týká linek číslo 13, 16, 22, 50, 51, 52, 111 a X,“  řekla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

9:09
Dnes

Na jižní Moravě je k dnešnímu ránu 172 potvrzených případů nákazy koronavirem.  Nárůst proti večeru je 10.

9:09
Dnes

Ve Zlínském kraji od nedělního večera přibyly čtyři případy nákazy novým koronavirem , je jich celkem 128. Nejvíce na Uherskohradišťsku, a to 74.

9:04
Dnes

Trolejbusy a autobusy Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO), která provozuje městskou hromadnou dopravu (MHD) ve Zlíně a okolí, začali pracovníci dezinfikovat ozonem. Dopravce
to dnes uvedl v tiskové zprávě. Jde o jedno z dalších opatření, která mají zabránit šíření nákazy novým typem koronaviru.

9:01
Dnes
!

S nemocí COVID-19 v Česku zemřelo 17 lidí. Mezi oběťmi podle ministerstva zdravotnictví přibyl jeden člověk. Nakažených je 2837, testů bylo 43.498.

Počet případů nákazy se za neděli zvýšil o 160, což je nejméně za šest dní.

8:53
Dnes

Koronavirus postupně zahlcuje Francii. Při jednání s pacientem musí lékaři nosit ochranné pláště a kvalitní roušky.

8:43
Dnes

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdílel na twitteru, že do Česka doletěla další tři letadla s více než třemi miliony zdravotnických pomůcek.

8:41
Dnes

Senátor Jiří Čunek poukázal na obchodní taktiky Číny, která zvyšuje ceny zdravotnického materiálu ve snaze obnovit vlastní ekonomiku.

8:38
Dnes

Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na příkladu zesnulé zdravotní sestry zdůraznil důležitost ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních nařízení nejen na ulicích, ale i ve
zdravotnických zařízeních.

8:34
Dnes

Ministr vnitra Jan Hamáček informoval na twitteru, že je na cestě k nám další letadlo s ochrannými pomůckami z Číny.

8:29
Dnes

Počet nakažených novým koronavirem se v Česku od dnešního rána zvedl o osm,  ministerstvo zdravotnictví eviduje celkem už 2837 pozitivních testů na COVID-19.

8:10

62. Koronavirus ONLINE: 17 mrtvých a 2837 nakažených v Česku. Nejhorší bude
duben, míní Babiš  seznam | nahoru
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Dnes
!

Ústřední krizový štáb čeká změna, šéfovat by mu měl nově místo Romana Prymuly ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).  Babiš to uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny, výměna má
proběhnout na pondělním jednání vlády. Premiér původně Hamáčkovi cestu na tento post zhatil, tentokrát míní, že se Prymula má soustředit na startující projekt inteligentní karantény.

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.

„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.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi řekl, že  pokud projekt chytré karantény uspěje, tak Česko virus porazí. Vrchol epidemie Babiš očekává v dubnu.

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.
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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.

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
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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
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!“

❮
12345
❯

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (12:28:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb E-Usti.cz - Články Oldřich Hájek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ČR – Již sedmnáct obětí na životech, 2837 prokázaných onemocnění, 43 tisíc provedených testů, ale také jedenáct vyléčených pacientů. Takové jsou aktuální statistiky k pondělnímu ránu.
Zveřejnilo je ministerstvo zdravotnictví.

Dobrou zprávou je, že druhý den v řadě za sebou klesl počet nově zjištěných onemocnění novým koronavirem Covid-19. V neděli se prokázala nemoc podle hlášení krajských hygienických stanic
u 160 lidí. V sobotu to bylo 262 lidí a předtím v pátek rekordních 373 nově diagnostikovaných nákaz.

Nejvíce nemocných (446), je ve věkové skupině mezi 45 až 54 lety. Ale Covid-19 se nevyhýbá ani dětem. Mladších čtrnácti let jich marodí 135. Onemocnění Covid-19 prokázali hygienici také u
šestiměsíčního chlapce. Miminko onemocnělo na Karlovarsku.

Pětašedesátiletých a starších je k pondělnímu ránu nemocných 313. Velká část zemřelých pochází právě z této věkové kategorie.

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

63. Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další
opatření na ochranu lidí  seznam | nahoru
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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.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí ( E-decinsko.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirem
onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí (E-Litomerice.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční
miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí (E-Lounsko.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další
opatření na ochranu lidí (E-Teplicko.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí ( E-
Mostecko.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí ( E-Chomutovsko.cz - Články,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Koronavirem onemocnělo i šestiměsíční miminko! A vláda přijala další opatření na ochranu lidí ( E-Litomerice.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (20:41:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Rozhlas.cz - Radiožurnál Vladimír KrocVojtěch Laštůvka

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nákaza koronavirem se v Česku dostala i do domovů pro seniory. Právě pro staré lidi přitom představuje největší riziko. Stát proto zpřísňuje podmínky pro jejich fungování. Není to pozdě? A
mají už poskytovatelé sociální péče dostatek ochranných prostředků? „Poté, co si ministři vyjasnili, v čí kompetenci je distribuce ze skladů do krajů, k nám dnes dorazila zásilka respirátorů a
dalších pomůcek,“ říká ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková.

Ostatní zařízení v republice jsou na tom podle viceprezidentky Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniely Luskové podobně. „Ve čtvrtek to vypadalo poměrně špatně, ale o víkendu
proběhlo rozvážení pomůcek. Předpokládám, že se jich nějaké množství do služeb dostalo, aby vydržely v případě kritické situace alespoň několik dní.“

Čtěte také

iROZHLAS
‚Roušky do Velikonoc. Záleží na Prymulovi. Ženy ocení kadeřnici.‘ 9 výroků o konci opatření kvůli koronaviru

„Za Královéhradecký kraj můžu říct, že část pomůcek šla do služeb a část je ponechána na kraji a budou je posílat tam, kde se vyskytne problém. To pokládám za rozumný a správný systém,
protože je logické, že nemůžeme na měsíce dopředu vybavit všechny služby,“ myslí si Daniela Lusková.

Dnes se hejtmani krajů s vládou dohodli, že by měly vznikat zvláštní kapacity pro pacienty z domovů pro seniory, které nemají dostatek míst pro nakažené nemocí COVID-19. „Pomoc je to určitě
velká. Samozřejmě to není ideální řešení, ale na druhou stranu, co v této krizové situaci je,“ říká v rozhovoru s Vladimírem Krocem.

„Armáda je jistě připravena na řadu různých krizových situací a umím si představit, že by šli vojáci do přímé péče. Ovšem s tím, že by byli přímo vedeni kvalifikovanými pracovníky,“ reaguje na
návrh ministra vnitra Hamáčka (za ČSSD), že by domovům pro seniory mohla pomáhat armáda.

Zradila vláda sociální služby?

Na konci minulého týdne si Daniela Lusková v otevřeném dopise dost emotivně posteskla, že doporučení sociálním službám považuje za nehorázné, že je a řadu dalších provedli už dávno.

„Páteční mimořádné opatření, které neslo i doporučující stanovisko komise Ministerstva zdravotnictví, popisuje, jak máme zařídit podpůrné opatření. Mě to opravdu velmi rozzlobilo, protože tam
najdete seznam, ve kterém píší, že máme měřit teplotu zaměstnancům a klientům, zrušit skupinové aktivity a podobné věci, které v zařízeních jsou řešeny už od začátku března,“ vysvětluje
Daniela Lusková.

Čtěte také

iROZHLAS
Kabinet prodloužil omezení volného pohybu v Česku do 11. dubna. Krizový štáb povede Hamáček

Podle ní sociální zařízení udělala maximum pro to, aby se situace nevymkla z rukou, ale zároveň potřebují pomoc od vlády. „Pakliže nám uloží určitá opatření, tak to respektujeme, ale potřebujeme
pomoc, abychom je udělat mohli.“

Nad rámec nařízení vlády už jich zavedli hned několik. „Můžu mluvit jen za Domov U Biřičky. Těch opatření byla celá řada. Například jsme zastavili příjem nových klientů, zavedli jsme i režimová
opatření, ve smyslu oddělení jednotlivých provozů. Kuchyň a prádelna chodí úplně oddělenými vchody, aby se zaměstnanci nepotkávali a ty provozy zůstaly zachovány.“

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: V tuto chvíli máme počáteční soubor ochranných pomůcek k dispozici, říká ředitelka domu pro seniory ( IRozhlas.cz - Zprávy z domova, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

64. V tuto chvíli máme počáteční soubor ochranných pomůcek k dispozici, říká
ředitelka domu pro seniory  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (21:21:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Parlamentnilisty.cz - Aréna mp

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítala viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková. Posluchačům popsala, jak
jsou domovy pro seniory připraveny na boj s koronavirem. O víkendu se prý věci trochu rozhýbaly, ale Lusková má i nadále za to, že vláda mohla udělat víc. Na rozhlasových
vlnách vynadala ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD).

„O víkendu se ty věci rozhýbaly a dneska sem dorazila poměrně podstatná zásilka respirátorů a dalších pomůcek. Takže takovou tu počáteční zásobu máme k dispozici,“ prozradila Lusková s tím,
že u ní v domově pro seniory jsou k dispozici ochranné pomůcky asi tak na deset dní.

Uvítala, že služby dostaly část zásilky, ale kraje si ponechaly v zásobách určitou rezervu, kterou budou moci v případě potřeby odeslat tam, kam to bude nutné, pokud by se někde objevilo nějaké
ohnisko nákazy.

„Všichni improvizujeme, já chápu, že improvizujeme my, improvizují i kraje,“ uznala dáma, že je situace obtížná. Obtížně se prý hledají domy, kam by bylo možné umístit nakažené seniory, tak aby
se ostatní klienti jednotlivých domů nenakazili. Jenže ne každý objekt, který je seniorům nabídnut, je vhodný např. na péči pro pacienty s demencí.

Některé domovy prý dokážou izolovat celé jedno patro pro potenciálně rizikové klienty, jiné zvládnou vyčlenit jen jeden, dva, možná tři pokoje.

Další problém mohou představovat noví klienti, kteří poptávají služby domovů. Vedení těchto domovů totiž zpravidla nemá k dispozici testovací sady, s jejichž pomocí by bylo možné zjistit, zda
nový klient např. není nakažený. Celá řada domovů pro seniory prý momentálně nové klienty nepřijímá, ale sama Lusková upozornila, že stop stav nelze udržovat dlouho.

Lusková se i tak na vládu zlobí, protože ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch uložil domovům, aby se senioři nepotkávali u jídla nebo u společných aktivit. „To jsou opatření, která jsme
zavedli už dávno,“ zdůraznila Lusková. Domov, kde pracuje, se prý už v lednu zásobil rouškami.

Poté vyčinila ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). Ta podle Luskové situaci nezvládla. „My jsme s paní ministryní Maláčovou v dlouhodobém sporu profesním,“ zlobila se
dáma. Od ministryně by prý očekávala, že se bude v ochraně domovů seniorů a dalších zařízení angažovat mnohem víc.

„V této situaci nebylo slyšet, že by nás nějak podpořila, přestože věděla, že poskytujeme péči řadě starých lidí... ministryně se měla ptát mnohem dříve než v době, kdy už bylo šest zařízení
nakažených,“ zlobila se v rozhlase Lusková.

Tato situace prý není nijak jednoduchá ani pro klienty, ani pro personál. Některé pečovatelky odcházejí na pracovní neschopnost, protože mají doma často děti a bojí se, aby je nenakazily.

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (21:15:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES David Půlpán redaktor MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Zařízení pro seniory nejen v Pardubickém  kraji zůstala uprostřed koronavirové krize bez ochranných pomůcek, které by měly za bránit šíření nákazy. Až v neděli a včera jim
začaly přicházet první dodávky, které stály  za řeč. 

PARDUBICE Vypadá to, jako kdyby skoro všichni uprostřed pandemie koronaviru zapomněli na ty, kterým hrozí největší nebezpečí. Před třemi týdny se v Pardubickém kraji objevil první
nakažený koronavirem. Přesto včera odpoledne ještě mnozí ředitelé domovů pro seniory neměli z ochranných pomůcek skoro nic. 

„Chybí všechno. Nemáme respirátory, brýle, nemáme ochranné obleky a máme minimální zásobu rukavic a roušek. Od rána čekáme, že nám něco přivezou, snad se to povede,“ uvedla Lenka
Jurenová, jednatelka zařízení Seniorcentrum města Svitavy. 

„Šijeme si ústenky, ale ostatní věci, respirátory, ochranné štíty, návleky, to všechno chybí, koupit to nejde, to nám musí někdo dodat,“ uvedl ředitel Domova důchodců sv. Zdislavy Josef Kuběnka. 

Poté co bylo v domově v Břevnici na Havlíčkobrodsku nakaženo dvacet důchodců a devět zdravotníků, se situace pomalu mění. „Doufám, že jak se v minulých týdnech zásobilo zdravotnictví,
dojde k většímu zásobení i v sociální oblasti,“ řekl krajský radní odpovědný za sociální péči Pavel Šotola. 

Pardubický kraj v neděli a včera rozeslal do regionů dodávku 10 tisíc respirátorů a 12 tisíc jednorázových zdravotnických ústenek, které převzal od státu. Šotola uznává, že to ani zdaleka nestačí.
„Chybí kompletní ochranné prostředky, kompletní sety. V případě, že by musela být vyhlášena karanténa, je třeba, aby zaměstnanci měli ochranný oblek, brýle nebo štít, respirátor, rukavice. Oblek
není skoro nikde,“ řekl. 

Šéfka litomyšlského Centra sociální pomoci Alena Fiedlerová to zkouší řešit originálně, na Facebooku uvedla, že koupila deset kusů vojenských protichemických pláštěnek. 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo zařízením pro seniory, aby vyčlenila na případnou izolaci lidí s podezřením na nákazu koronavirem deset procent lůžek. V praxi se ukazuje, že takový pokyn na
mnoha místech nelze z řady důvodů splnit, a tak tam prostor pro izolaci vyčleněn nebude. 

„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. 

Ředitelka Domova u Fontány v Přelouči Danuše Fomiczewová řekla, že nařízení ministerstva nepovažuje za dobrý nápad. „Když mi onemocní někdo třeba ve třetím patře a já bych prostory pro
izolaci měla vymezené v přízemí, tak pojedu přes celý dům s nemocným člověkem a tam, kde to ještě nebylo, to zavezu? Takže jsme se rozhodli, že budeme dělat bariérové opatření tam, kde se
klient bude zrovna nacházet,“ uvedla. Přeloučský domov si to vyzkoušel už ve čtvrtek, kdy se u jednoho klienta objevilo podezření na onemocnění koronavirem, které se však nepotvrdilo. Oddělení
se uzavřelo, na pokoj s nemocným chodil jen jeden určený pečovatel a jedna zdravotní sestra. 

65. Maláčová nezvládá, jsme v dlouhodobém sporu. Funkcionářka sociálních
služeb se s tím v rozhlase nepárala  seznam | nahoru

66. Domovy důchodců zůstaly bez pomoci, přichází až teď   
seznam | nahoru
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Pardubické domovy pro seniory zatím nemohou prostory pro izolaci hned vyčlenit. „Teď se snažíme o to, abychom nařízení splnili například sestěhováním klientů. Ale jestli bude personál, nevím,
je to šílené,“ řekl pro ČTK ředitel společnosti Sociální služby města Pardubic Petr Krejčí. Zajistit dostatek ošetřovatelů bude nejsložitější. Někteří zaměstnanci mají obavy z nákazy, ale i z přísné
karantény. „Děsí je, že by se dům uzavřel a oni by v zařízení zůstali na 14 dní i déle mimo své rodiny. Potřebovali vědět, zda a za jakých okolností se k takovému kroku může přistoupit. Kdyby
věděli, že to nehrozí, snášeli by to lépe,“ řekla Fomiczewová.

SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Pardubický kraj

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (18:18:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - V Česku zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, celkem 39 lidí, uvedlo ministerstvo na webu. Oproti ranním údajům stoupl počet obětí o sedm. Počet
potvrzených případů nákazy koronavirem se zvýšil během dneška zatím o dvě stovky na 3508, v úterý byl denní nárůst 307 případů, druhý nejvyšší. Ministerstvo dnes také v údajích k 17:30
oznámilo vyléčení dalších tří pacientů, celkem jich je 48.

Během dneška zemřel například druhý senior z litomeřického domova důchodců, kde je 52 nakažených, mezi dalšími oběťmi byli senioři z Prahy nebo Moravskoslezského kraje.

Nejvíc nakažených je v hlavním městě, kde evidují přes 900 potvrzených případů, následuje Středočeský kraj s téměř 450 nakaženými a Moravskoslezský a Olomoucký kraj s více než 300
případy. Nejméně nakažených, zhruba po stovce, mají Královéhradecký a Jihočeský kraj.

Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů, z nichž u 70 mělo onemocnění těžký průběh. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České
nemocnice jich mají k dispozici 72. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál
růst. "Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem," řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopné situaci zvládat.

"Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," řekl ministr. Podíl seniorů mezi nakaženými se podle něj nezvyšuje. Podle ředitele Ústavu
zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o zhruba 22 procent diagnostikovaných.

Celkem bylo dosud provedeno 55.017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Ve všech krajích má být připraveno pro seniory nakažené koronavirem 60 lůžek na každých 100.000 obyvatel. O mimořádném opatření vlády informovala na twitteru ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová (ČSSD). Už dříve se zástupci vlády s hejtmany domluvili, že zvláštní zařízení v případě nutnosti vzniknou v regionech.

Ještě dnes by Maláčová měla o opatřeních v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženějším novým typem koronaviru, s hejtmany znovu jednat. Vláda také zvažuje formu personální pomoci v
domovech pro seniory. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hovoří o možnosti výpomoci vojáků, nikoli ale armádních zdravotníků, kteří mají pomáhat při testování obyvatel.

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb,
do něhož se od pondělního do úterního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brýle a dvě třetiny nemají žádný ochranný oblek. Pět procent vůbec nemá roušky
a respirátory.

Podle vlády by už mělo být nyní v domovech již víc pomůcek, Maláčová volá po zavedení jejich evidence ve všech institucích. Ochranné obleky a další potřebnosti pro styk s nemocnými v případě
potřeby domovy podle Hamáčka dostanou pro ošetřování nemocných.

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice tam nařídila epidemiologická opatření. ČTK to dnes řekla její ředitelka Pavla
Svrčinová. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava. Jedna z pacientek byla pozitivně testována, když se z nemocnice vrátila do domova pro seniory Iris.

Mluvčí nemocnice Petra Petlachová ČTK řekla, že jde o lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. "Nyní jsou v domácím ošetřování z důvodu laboratorního potvrzení
onemocnění COVID-19. O této skutečnosti jsme podle stanovených pravidel informovali Krajskou hygienickou stanici," uvedla.

Vedení kliniky podle Petlachové přijalo taková opatření, aby zamezilo případnému šíření nákazy. Odběry podstoupili všichni zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s těmito lékaři. "Zdravotnický
personál uvedené kliniky pracuje v ochranných prostředcích s vysokým stupněm ochrany, používá například bezvýdechový respirátor FFP3. Organizačně je vše zajištěno tak, aby nedošlo k
narušení plynulého chodu kliniky," dodala.

Nákaza v Městské nemocnici Ostrava souvisí s klientkou ostravského domova pro seniory Iris. Žena se z nemocnice do zařízení vracela a testy odhalily její pozitivitu. "Nyní máme povinnost
testovat každého, kdo se k nám vrací. U této klientky byl test pozitivní," uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podle něj nyní nelze určit, kde se žena, která je nyní v péči lékařů ostravské fakultní
nemocnice, nakazila.

Nemocní jsou tři klienti domova. Nákaza se potvrdila i u dalších dvou žen. Klienti a personál se začal testovat, když se nákaza potvrdila u jedné pracovnice přímé péče.

67. V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39 pacientů   
seznam | nahoru
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SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39 pacientů ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39
pacientů (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (22:05:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES Petr Kozohorský redaktor MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Kraj se připravuje na variantu, že se nákaza rozšíří do zařízení sociálních služeb 

KARLOVARSKÝ KRAJ Opatření, jak předejít nákaze nemocí COVID-19 v zařízeních pro seniory, případně jak jejich klienty izolovat v případě onemocnění, přijímá Karlovarský kraj. V každém
podobném zařízení by měl být vyhrazený prostor pro karanténu, REHOS Nejdek navíc dává k dispozici další karanténní lůžka. 

„V ostatních krajích vidíme, jak se nákaza v pobytových zařízeních sociálních služeb rychle šíří. A to nejen mezi klienty, ale i mezi zaměstnanci,“ uvedl hejtman kraje Petr Kubis. V regionu zatím v
podobných zařízeních prokázané onemocnění COVID-19 není. „Musíme s tím ale počítat,“ zdůraznil hejtman. Nákaza se podle jeho názoru může rozšířit od některého z pracovníků, rizikoví jsou ale
i sami klienti. I když jsou už několik týdnů doslova odstřižení od světa. Uzavření zařízení pro seniory bylo totiž jedním z prvních opatření v boji s koronavirovou infekcí. 

Karlovarské Městské zařízení sociálních služeb je takto odstřižené od světa téměř měsíc. „Karanténu jsme vyhlásili 3. března,“ potvrdil jeho ředitel Milan Martinek. Vedení zařízení se snaží, aby do
budov nikdo cizí nechodil, opatření zašla tak daleko, že platí i zákaz donášení balíčků z venku. „Je to kruté, ale na druhou stranu jsme našim klientům zřídili obchod, v němž si mohou koupit vše
potřebné,“ popsal situaci Martinek. Prakticky denně podle něj dostávají nařízení, doporučení a pokyny od ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí a od Asociace poskytovatelů
sociálních služeb. „Ve vší vážnosti se snažíme vše dodržovat,“ řekl Martinek. Problém je podle něj v tom, že mnohdy jde spíš o improvizaci. Týká se to například ochrany. 

Karlovarská zařízení pro seniory jsou na tom v tomto ohledu podle ředitele relativně dobře. „Máme dostatek šitých roušek i respirátory třídy FFP2 pro případ nákazy. Co ale nemáme, jsou
jednorázové omyvatelné pláště pro případ, kdy by ošetřovatelky musely k nemocným,“ posteskl si Martinek. Tento dluh řeší improvizací. „Objednáváme pláštěnky,“ vysvětlil. 

Podle záměru vedení kraje by v každém podobném zařízení měl vzniknout karanténní prostor. „Po dohodě s vedením REHOS Nejdek také bude vyhrazena část budovy, která není obsazená, pro
klienty sociálních zařízení v karanténě, abychom je oddělili od ostatních,“ popsal záměr kraje jeho hejtman Petr Kubis. Toto místo podle něj bude sloužit i pro pacienty léčeben dlouhodobě
nemocných, u nichž je podezření na nákazu. 

Navíc bude jedna odběrová sanita vyjíždět do domovů v případě pravděpodobného výskytu nákazy. „Její posádka bude provádět testy jak klientů, tak zaměstnanců. Jedině tak můžeme včas
zachytit problém,“ zdůraznil Kubis. 

Kraj s hygieniky také připravil soubor opatření, kterými by se zařízení měla řídit z pohledu prevence a také v případě, že by se nákaza v domovech prokázala. Součástí bude manuál, jak kontrolovat
klienty a jak postupovat, když se objeví klinické příznaky. V současnosti je v pobytových zařízeních sociálních služeb na území Karlovarského kraje přibližně 1900 klientů a 1400 zaměstnanců v
přímé péči. 

„Naším prioritním úkolem je ale udržet mezi klienty dobrou náladu,“ řekl Milan Martinek. V době, kdy vedení sociálních zařízení musí omezit i styk mezi samotnými klienty, to ale podle jeho
zkušeností není nic jednoduchého. „Lidé ovšem tato opatření vnímají jako nutná a s personálem, který se je snaží potěšit alespoň vlídným slovem, spolupracují,“ dodal ředitel. 

Nemáme jednorázové omyvatelné pláště pro případ, kdy by ošetřovatelky musely k nemocným.

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví MUTACE: Karlovarský kraj

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

DUPLICITNÍ S: Roušek je dost, ale místo ochranných obleků kupuje domov seniorů pláštěnky ( Idnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

68. Ochránit seniory je prvořadý úkol   
seznam | nahoru

58/118
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (20:22:12) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb TV Nova - Televizní noviny (automat) TV Nova

Otevřít originál | Otevřít detail

…ta-time='1585762580'tady v odsud můžeme to přejí změnu domova , je topro nás dobrý , ale pro ně je to namáhavý Asociace poskytovatelů sociálních služeb kritizovala stát ,30 že opatření
přišla pozdě , v některých zařízeních dosud chybí pomůcky , nepočítáme s plošnou distribucí ochranné těch ochranných kompletů , v rámci rozumnější je koncentrovat na té krajské v situaci , kdy
úrovni , aby ses zasílat i jsou potřeba , pražská Nemocnice na Františku dnes otevřela nové 45 oddělení pro pacienty v seniorském věku , zařízení tak vyhovělo žádosti ministerstva zdravotnictví
to nařídil , aby hradit seniorům asi Praze třeba ještě v nemocnici tři sta třicet lůžek v na Bulovce čeká nás doba teď , kdy moře je náporu 19:37 00 budeme čelit a klinických pacientů , my testujeme
, tedy ty nově příchozí klienty , to si myslím , že je v tuto chvíli poměrně dostatečné a není možná úplně nutné testovat , tedy všem plošně všechny , pokud máme kvůli narůstajícímu počtu
nakažených pacientů v domovech 15 zákaz zakázali návštěvy , pro seniory chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová testovat více zařízení , aktuálně jedná o situaci s hejtmany
krajů bude nová a krajské štáby TV Nova vláda dnes 30 schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru , která požádat kvůli koronaviru o dovolí lidem odklad splátek úvěru jednala i o
prodloužení nouzového stavu a jednání sledoval i kolega Jan Socha , Honzo , co nakonec tedy 45 vláda všechno schválila dobrý večer , tak co se týče toho prodloužení nouzového stavu , tak
vláda se dohodla na tom , že požádá PS o prodloužení toho nouzového stavu , o dalších třicet dní , Sněmovna by tady o tom měla jednat příští týden , 19:38 00 podle ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha , je to prodloužení nutné zejména proto , že očekává nadále růst , nakažených a také je nouzový stav a zjednodušuje nákup zdravotnického vypsání veřejné zakázky , pokud tady ten
nouzový 15 materiálu , bez stav bude vyhlášen respektive sněmovna tohoto prodloužení schválí , by mělo platit tak až do jedenáctého května změnila se také pravidla pro obchody , od zítřka
mohou být otevřené obchody s domácími potřeby , 30 tak ty , které tam , kde lidé například respirátory , roušky , se mohou koupit tedy ochranné prostředky týče dalších prodejen , tak například
prodejny smíšeného zboží musí mít oddělené potraviny , to klíčové , 45 o čem dnes vláda jednala tak to bylo schválení moratoria tedy odklad hypoték a spotřebitelských ten tady byl schválen byl to
návrh úvěrů , ministryně financí Aleny Šilerové , lidé podle toho návrhu ministryně budou moci 19:39 00 odložit své splátky až o tři až šest měsíců , ve hře byly přitom dvě varianty , jedna , plošné
odložení a jednak dobrovolné , odložení nakonec tedy zvítězila plošné odložení nechtěly banky , 15 druhá varianta , protože to protože se obávali toho , že , podívejte se na reportáž , až na půl
roku se zastaví , splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 30 šestadvacátým březnem návrh m…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 18

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (09:24:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Impuls - Články Petr Kozohorský

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Karlovarský kraj se snaží předejít zavlečení nákazy koronavirem do domovů seniorů a připravuje se i na situaci, kdyby se nemoc do těchto zařízení přece jen dostala. V každém pečovatelském
domě by měl být vyhrazený prostor pro karanténu, REHOS Nejdek navíc dává k dispozici další karanténní lůžka.

„V ostatních krajích vidíme, jak se nákaza v pobytových zařízeních sociálních služeb rychle šíří. A to nejen mezi klienty, ale i mezi zaměstnanci,“ uvedl hejtman kraje Petr Kubis.

V kraji zatím v podobných zařízeních prokázané onemocnění COVID-19 není. „Musíme s tím ale počítat,“ zdůraznil hejtman.

Nákaza se podle jeho názoru může rozšířit od některého z pracovníků, rizikoví jsou ale i sami klienti, přestože jsou už několik týdnů doslova odstřiženi od světa. Uzavření zařízení pro seniory bylo
totiž jedním z prvních opatření v boji s koronavirovou infekcí.

Karlovarské Městské zařízení sociálních služeb je takto izolované téměř měsíc. „Karanténu jsme vyhlásili 3. března,“ potvrdil jeho ředitel Milan Martinek.

Vedení zařízení se snaží, aby do budov nikdo cizí nechodil, dokonce platí i zákaz donášení balíčků zvenku. „Je to kruté, ale na druhou stranu jsme našim klientům zřídili obchod, v němž si mohou
koupit vše potřebné,“ popsal situaci Martinek.

Prakticky denně podle něj přicházejí nařízení, doporučení a pokyny od ministerstva zdravotnictví i práce a sociálních věcí a od Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „Ve vší vážnosti se
snažíme vše dodržovat,“ řekl Martinek. Problém je podle něj v tom, že mnohdy jde spíš o improvizaci. Týká se to například ochranných pomůcek.

Karlovarská zařízení pro seniory jsou na tom v tomto ohledu podle ředitele relativně dobře. „Máme dostatek šitých roušek i respirátory třídy FFP2 pro případ nákazy. Co ale nemáme, jsou
jednorázové omyvatelné pláště pro případ, kdy by ošetřovatelky musely k nemocným,“ posteskl si Martinek.

Tento dluh řeší improvizací. „Objednáváme pláštěnky,“ vysvětlil.

Podle záměru vedení kraje by v každém podobném zařízení měl vzniknout karanténní prostor. „Po dohodě s vedením REHOS Nejdek také bude vyhrazena část budovy, která není obsazená, pro
klienty sociálních zařízení v karanténě, abychom je oddělili od ostatních,“ popsal záměr kraje hejtman Petr Kubis.

Toto místo podle něj bude sloužit i pro pacienty léčeben dlouhodobě nemocných, u nichž je podezření na nákazu.

Navíc bude jedna odběrová sanita vyjíždět do domovů v případě podezření na nákazu. „Její posádka bude provádět testy klientů i zaměstnanců. Jedině tak můžeme včas zachytit problém,“
zdůraznil Kubis.

Kraj s hygieniky také připravil soubor opatření, kterými by se zařízení měla řídit z pohledu prevence a také v případě, že by se nákaza v domovech prokázala.

Součástí bude manuál, jak kontrolovat klienty a jak postupovat, když se objeví klinické příznaky. V současnosti je v pobytových zařízeních sociálních služeb na území Karlovarského kraje přibližně
1 900 klientů a 1 400 zaměstnanců v přímé péči.

„Naším prioritním úkolem je ale udržet mezi klienty dobrou náladu,“ řekl Milan Martinek.

V době, kdy vedení sociálních zařízení musí omezit i styk mezi samotnými klienty, to ale podle jeho zkušeností není nic jednoduchého. „Lidé ovšem tato opatření vnímají jako nutná a s personálem,
který se je snaží potěšit alespoň vlídným slovem, spolupracují,“ dodal ředitel.

SEKCE: Zpravodajství

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

69. Televizní noviny (automat)   
seznam | nahoru

70. Roušek je dost, ale místo ochranných obleků kupuje domov seniorů
pláštěnky  seznam | nahoru

59/118

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MjE5MTAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MjE5MTAsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MjE5MTAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22821910
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22821910
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MzM1OTQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MzM1OTQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MzM1OTQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22833594
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22833594
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.impuls.cz%2Fregiony%2Fkarlovarsky-kraj%2Fkoronavirus-socialni-zarizeni-domy-pro-seniory-opatreni-karantena.A200402_091602_imp-karlovarsky_kov


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020
(08:05:44)

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,APSS ČR a společnost Podané ruce, o. p. s. pořádají veřejnou Sbírku pro sociální služby COVID-19, která má zajistit dostatek ochranných prostředků a dalších nezbytných věcí pro
činnost služeb a jejich uživatele. Sbírku naleznete na portálu Darujme.cz, https://www.darujme.cz/projekt/1202830 a na stránkách https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

DUPLICITNÍ S: Vážení přátelé,APSS ČR a společnost Podané ruce… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (05:41:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Vláda chce kvůli koronavirové epidemii prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Na dnešním zasedání schválila také moratorium na splácení úvěrů a
hypoték i návrh, podle něhož budou mít firmy s uzavřenými provozy nárok na odklad nájmu. Ministři rozhodli, že prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, mohou ve
čtvrtek ráno otevřít. V Česku dosud zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, 39 lidí, vyléčilo se 61 pacientů. Počet potvrzených případů nákazy se zvýšil během
dneška zatím o dvě stovky na 3508.

O prodloužení stavu nouze musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden, stejně jako o dalších vládních návrzích týkajících se koronavirové krize. Některé opoziční
strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení stavu, který v zemi platí od 12. března. Vojtěch po zasedání vlády řekl, že epidemiologická situace v Česku i v zahraničí
vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Je to podle něj třeba i z hlediska zajištění ochranných prostředků. Ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu uvedl, že nouzový
stav je vhodný režim pro zvládání epidemie. Jeho trvání by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace. Vláda tvrdí, že přísná omezení
pohybu a podnikání by mohla začít uvolňovat po Velikonocích.

Epidemie dál silně dopadá na ekonomiku, v březnu podle analýzy Bisnode přerušilo podnikání přes 10.000 živnostníků. Odstávku výroby prodloužila do 14. dubna nošovická automobilka Hyundai,
mladoboleslavská Škoda Auto až do 20. dubna.

Kromě řady velkých firem se s vážnými potížemi potýkají drobní podnikatelé a živnostníci, kteří nemohou lidem od poloviny března poskytovat své služby či výrobky. Ministři dnes souhlasili s tím,
že firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce března 2022.
Lidé a firmy by také mohli podle návrhu ministerstva financí přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Za přerušení by si banky neúčtovaly poplatky.

Za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví kvůli šíření koronaviru by mohli policisté ukládat lidem na místě pokuty až 10.000 korun, například za porušení zákazu
pohybu či za nezakrývání dýchacích cest mimo domov.

Od čtvrtka 2. dubna budou moci lidé nakupovat v prodejnách domácích potřeb, které nabízejí i ochranné prostředky, jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky či šály, rukavice nebo dezinfekci.
Jde o další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který se dosud netýkal například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky,
zverimexů, trafik, zahrádkářství, květinářství nebo galanterií. Vláda se zabývala i možností omezit či úplně zrušit nedělní prodej potravin, ale zachovala současný stav.

Česko podle ministerstva zdravotnictví zatím epidemii zvládá a nehrozí mu italský či španělský scénář. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
(za ANO). Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že neodhalených případů nákazy COVID-19 je v české populaci asi 30 procent. Promořenost populace, tedy reálný podíl
nakažených mezi obyvateli Česka, by měl zjistit zvláštní test. Jako vzorek bude testováno 5000 obyvatel Prahy, test provede pravděpodobně příští týden Univerzita Karlova.

Měsíc od prvního případu nemoci COVID-19 stoupl počet případů v Česku na více než 3500. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) očekává v polovině dubna kolem 8000 nakažených
a na konci měsíce přes 14.000. Podíl seniorů, kteří jsou nákazou ohroženi nejvíce, může mezi infikovanými stoupnout zhruba na 40 procent. Nyní je seniorů mezi nakaženými zhruba 22 procent,
jsou ale také relativně často testováni.

V Česku zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, celkem 39 lidí, uvedlo ministerstvo na <a href="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19">webu</a>. Oproti
ranním údajům stoupl počet obětí o sedm. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se zvýšil během dneška zatím o dvě stovky na 3508, v úterý byl denní nárůst 307 případů, druhý
nejvyšší. Ministerstvo dnes také v údajích k 17:30 oznámilo vyléčení dalších tří pacientů, celkem jich je 48.

Během dneška zemřel například druhý senior z litomeřického domova důchodců, kde je 52 nakažených, mezi dalšími oběťmi byli senioři z Prahy nebo Moravskoslezského kraje.

Nejvíc nakažených je v hlavním městě, kde evidují přes 900 potvrzených případů, následuje Středočeský kraj s téměř 450 nakaženými a Moravskoslezský a Olomoucký kraj s více než 300
případy. Nejméně nakažených, zhruba po stovce, mají Královéhradecký a Jihočeský kraj.

Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů, z nichž u 70 mělo onemocnění těžký průběh. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České
nemocnice jich mají k dispozici 72. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál
růst. "Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem," řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopné situaci zvládat.

"Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," řekl ministr. Podíl seniorů mezi nakaženými se podle něj nezvyšuje. Podle ředitele Ústavu
zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o zhruba 22 procent diagnostikovaných.

Celkem bylo dosud provedeno 55.017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Ve všech krajích má být připraveno pro seniory nakažené koronavirem 60 lůžek na každých 100.000 obyvatel. O mimořádném opatření vlády informovala na twitteru ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová (ČSSD). Už dříve se zástupci vlády s hejtmany domluvili, že zvláštní zařízení v případě nutnosti vzniknou v regionech.

Ještě dnes by Maláčová měla o opatřeních v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženějším novým typem koronaviru, s hejtmany znovu jednat. Vláda také zvažuje formu personální pomoci v

71. Vážení přátelé,APSS ČR a společnost Podané ruce…   
seznam | nahoru

72. Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů   
seznam | nahoru
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domovech pro seniory. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hovoří o možnosti výpomoci vojáků, nikoli ale armádních zdravotníků, kteří mají pomáhat při testování obyvatel.

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb,
do něhož se od pondělního do úterního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brýle a dvě třetiny nemají žádný ochranný oblek. Pět procent vůbec nemá roušky
a respirátory.

Podle vlády by už mělo být nyní v domovech již víc pomůcek, Maláčová volá po zavedení jejich evidence ve všech institucích. Ochranné obleky a další potřebnosti pro styk s nemocnými v případě
potřeby domovy podle Hamáčka dostanou pro ošetřování nemocných.

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice tam nařídila epidemiologická opatření. ČTK to dnes řekla její ředitelka Pavla
Svrčinová. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava. Jedna z pacientek byla pozitivně testována, když se z nemocnice vrátila do domova pro seniory Iris.

Mluvčí nemocnice Petra Petlachová ČTK řekla, že jde o lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. "Nyní jsou v domácím ošetřování z důvodu laboratorního potvrzení
onemocnění COVID-19. O této skutečnosti jsme podle stanovených pravidel informovali Krajskou hygienickou stanici," uvedla.

Vedení kliniky podle Petlachové přijalo taková opatření, aby zamezilo případnému šíření nákazy. Odběry podstoupili všichni zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s těmito lékaři. "Zdravotnický
personál uvedené kliniky pracuje v ochranných prostředcích s vysokým stupněm ochrany, používá například bezvýdechový respirátor FFP3. Organizačně je vše zajištěno tak, aby nedošlo k
narušení plynulého chodu kliniky," dodala.

Nákaza v Městské nemocnici Ostrava souvisí s klientkou ostravského domova pro seniory Iris. Žena se z nemocnice do zařízení vracela a testy odhalily její pozitivitu. "Nyní máme povinnost
testovat každého, kdo se k nám vrací. U této klientky byl test pozitivní," uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podle něj nyní nelze určit, kde se žena, která je nyní v péči lékařů ostravské fakultní
nemocnice, nakazila.

Nemocní jsou tři klienti domova. Nákaza se potvrdila i u dalších dvou žen. Klienti a personál se začal testovat, když se nákaza potvrdila u jedné pracovnice přímé péče.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit
splácení úvěrů (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (19:57:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události (automat) ČT1

Otevřít originál | Otevřít detail

…i myslím , že by hodně , hodně s přehodila30 celou tu situaci , jinak my jsme se dnes dívali na výzkum asociace Asociace poskytovatelů sociálních služeb která říká , že to správně pět %
domovů , jsi pamatuju , stále nemá žádné pomůcky , to by znamenalo , že z celkového počtu tisíce zařízení pobytových , které ČR 45 máme tisíce , tak dvacet zařízení nemá jména alespoň žádné
pomůcky , když jsme chtěli , konkrétní jednou sty dvaceti zařízení lze také žádného konkrétního prostě nedočkali , dělme to dvojsečná zbraň potřebuje 19:17 00 transparentní systém pojistil jako
Ministerstvo práce a sociálních věcí je na webu doposud měli , formulář pro ty , pro ta zařízení , aby nám mohli napsat , když nebudou vidět , kolik toho mít žádné pomůcky , chceme tam ale dostali
, doposud a i tu mají spotřebu to je také důležité , pak samozřejmě 15 to budeme přesměrovávat na kraje , budeme komunikovat s ministerstvem vnitra a z ministerstva zdravotnictví , tak aby
všichni měli dostatek všeho , co potřebují k práci , ale zároveň i důležité říct , že tak nepotřebují ty ochranné obleky , nepotřebují 30 dnes všichni tam , kde není nákaza ty ochranné brýle , ale
slyšíte základní věc , jako jsou roušky , respirátory , dezinfekce , ochranné rukavice , já bych ještě doplnil , jestli mohu , pane Bartoníčku já určitě toto vítám , že jak se to vedeny ses to vnitra , 45
pokud vím , tak my Ministerstvo zdravotnictví si tedy úplně stejnou tabulky a táta nás konec asi důležitá by se to skutečně prostě ukázalo až do bych chtěl upozornit , a já to toho místa , protože
vládě příští týden předložím přesně , my už jsme dnes investovali a nelitujeme toho , protože to důležité , 19:18 00 do ochranných pomůcek ze státního rozpočtu více než deset miliard , ta částka
bude vyšší než deset miliard , takže samozřejmě se domníváme , že to musí být už cítit 15 ale věřím , je to cítit , je , ale je potřeba , aby se to rozdělovalo , tedy na municipalit , slušně podle
skutečných potřeb , úrovni těch krajů a tak jak to třeba dělá ministerstvo zdravotnictví o tom jsem se sama přesvědčila , děkuji moc , já na to navážu , druhou otázkou 30 samozřejmě vám držím
palce , uvidíme , jaká bude realita , pane ministře , ještě na vás jeden dotaz , on s tím souvisí na Ministerstvu spravedlnosti pardon , ministerstvo zdravotnictví byla hlavní tíha , pokud jde o
ochranné pomůcky , platí to stále , že ta hlavní tíha je na vás a 45 částečně na ministerstvu vnitra to je jeden dotaz a s tím souvisí , to bylo dobře , že to bylo svěřeno vám ministerstvu zdravotnictví
, protože přece jen ten tým byl nezkušený , když se podle řady vlastní snaží , ale neměl s tím zkušenost , mluví se o 19:19 00 tom , že , že to přece tolik nefungovalo , ty ceny byly podle některých
příliš vysoké , za které se nakupuje to znamená ne , udělala vláda chybu , svěřila že to , vám děkuju , děkuju , ten dotaz také 15 samozřejmě byl to úkol , který jsme přijali do poměrně obtížný to je
jsme tým pravda , my jsme …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 18

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Domácí DVTV

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

 

SEKCE: Deníky

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

73. Události (automat)   
seznam | nahoru

74. Stát netestuje seniory se symptomy, nemáme dost respirátorů, říká
viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (01:17:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blisty.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty se symptomy, mělo by se řešit systematické testování klientů. Stát reagoval s velkým zpožděním, zanedbali ochranné pomůcky, ty teď mám na
deset dní, v napětí jsou klienti i personál. Oběti to mít bude, říká viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka Domova u Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková.

Zdroj: ZDE

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Stát odmítá testovat seniory se symptomy, respirátory máme na deset dní, říká Lusková ( Video.aktualne.cz - DVTV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Zdravotnická zařízení
odmítají otestovat klienty… (Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); https://t.co/4qa1s2bfym Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty se symptomy, mělo by se…
(Twitter.com - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); "Stát reagoval s velkým zpožděním. Zanedbali… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (05:13:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Forum24.cz - Články FORUM 24 MONITOR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nákaza novým koronavirem zasáhla další domov důchodců. V litoměřickém domově pro seniory je 52 pozitivně testovaných klientů na přítomnost viru COVID-19 z celkem 72
lidí, kteří zde žijí. Jeden muž v pondělí zemřel, ale úřady zdůrazňují, že nákaza u něj nebyla hlavní příčinou úmrtí.

Zařízení je od minulé středy v karanténě. „Kromě 52 jeho klientů se nákaza prokázala i u tří zaměstnanců,“ uvedl pro Český rozhlas ředitel litoměřického Centra sociální pomoci Jindřich Vinkler.

Zařízení je od minulé středy v karanténě. „Kromě 52 jeho klientů se nákaza prokázala i u tří zaměstnanců,“ uvedl pro Český rozhlas ředitel litoměřického Centra sociální pomoci Jindřich Vinkler.

Testy následně podstoupili i ošetřovatelé, ale na výsledky většiny personálu se zatím čeká.

Tři ze zaměstnanců mají nález na koronavirus pozitivní, domov pro seniory proto přijal příslušná opatření ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí tak, aby předešel šíření nákazy.

U 52 nakažených se nemoc projevila a potřebovali lékařskou pomoc. Pětaosmdesátiletý muž hospitalizovaný v ústecké Masarykově nemocnici v pondělí zemřel, jednalo se o onkologického
pacienta s řadou dalších interních chorob.

U 52 nakažených se nemoc projevila a potřebovali lékařskou pomoc. Pětaosmdesátiletý muž hospitalizovaný v ústecké Masarykově nemocnici v pondělí zemřel, jednalo se o onkologického
pacienta s řadou dalších interních chorob.

V době karantény jsou všichni senioři na pokojích, nikdo nevychází ven a rovněž veškerá péče je prováděna na pokojích. Centrum sociální pomoci Litoměřice na svém webu uvedlo, že většina
testovaných klientů nevykazuje žádné závažné příznaky koronavirové infekce. Ti, kteří potřebují neodkladnou péči, jsou ihned převáženi do litoměřické nebo ústecké nemocnice.

Domovy důchodců jsou terčem epidemie

V Česku je nákazou postižena řada sociálních zařízení. Deník FORUM 24 upozornil na šíření nemoci v domě pro seniory v Praze-Michli, kde ani po zjištění nákazy novým koronavirem nebyli klienti
a personál otestováni a nemoc se prudce rozšířila. Zemřeli zde čtyři lidé.

V ostravském Domově pro seniory Iris se u pracovnice přímé péče objevila nákaza COVID-19, informoval v úterý na sociální síti Twitter primátor Tomáš Macura.

V ostravském Domově pro seniory Iris se u pracovnice přímé péče objevila nákaza COVID-19, informoval v úterý na sociální síti Twitter primátor Tomáš Macura.

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.

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.

Epidemie zasáhla do konce minulého týdne šest domovů důchodců, nyní se ale objevují další případy. V úterý byl oznámen kromě litoměřického domova pro seniory i případ podobného zařízení ve
Slaném. Tamní domov s pečovatelskou službou, kde žije více než 80 lidí, je v karanténě, testy prokázaly onemocnění COVID-19 u dvou jeho obyvatel. ČTK to řekl starosta Slaného Martin
Hrabánek.

První případ onemocnění byl v domově odhalen už minulý týden, následovala preventivní karanténa pro dalších sedm klientů. V pondělí potvrdil test druhého nakaženého. Celý objekt, v němž je 90
bytů, je uzavřený, vchody jsou zapáskované, aby dovnitř nemohl vejít nikdo nepovolaný.

Nákupy může klientům obstarat rodina a předat je pečovatelské službě ve vyhrazených hodinách, případně s nimi pomůže farní charita. Zajištěna je také donáška obědů či léků.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého domovy důchodců stále nemají respirátory.

Hamáček: Domovy důchodců dostanou obleky

Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka dostanou domovy pro seniory ochranné obleky a brýle ihned, jakmile se v nich objeví nákaza. Kraje prý již mají připraveny
sady ochranných pomůcek a v případě potřeby je těmto zařízením hned pošlou. Hamáček to v úterý sdělil ČTK. Reagoval tak na průzkum mezi poskytovateli sociální péče. Podle výsledků téměř
dvě třetiny domovů pro seniory a dalších podobných sociálních zařízení ochranné obleky a brýle dosud nemají.

Zdroje: ČTK, ČT, Český rozhlas, iRozhlas

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

75. Stát odmítá testovat seniory se symptomy, respirátory máme na deset dní,
říká Lusková  seznam | nahoru

76. Drama v domovech důchodců pokračuje. V Litoměřicích je 52 nakažených
seniorů, jeden zemřel  seznam | nahoru
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31.03.2020 (21:25:19) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Česko ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce kvůli narůstajícímu počtu nemocných v domovech pro seniory rázně testovat na nákazu novým koronavirem v těchto
zařízeních. O situaci bude ve středu znovu jednat prostřednictvím videokonference s hejtmany. Je podle ní třeba najít řešení pro případ, že se o nemocné v domovech nebude mít kdo starat.
Uvedla to po jednání vlády. Spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se vyslovila pro transparentní evidenci přijatých a spotřebovaných ochranných pomůcek. Stát do nich dosud
investoval deset miliard korun.

V případě situace v litoměřickém domově pro seniory, kde je ode dneška potvrzeno 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 ze 72, zatím podle ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha (za ANO) nebylo rozhodnuto, jak o ně bude v nejbližších dnech postaráno.

"Platí, že pokud je možné, aby tam lidi zůstali, tak to je lepší varianta. Případně je možné použít náhradní kapacity," uvedl Vojtěch. Zmínil tak pondělní dohodu vlády s hejtmany, že pro nemocné
klienty domovů v případě nutnosti zajistí potřebné zařízení kraje. Ministr zdůraznil, že v každém případě musí být o seniory postaráno.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

O možnostech krajů nalézt dodatečné kapacity pro nemocné budou podle Maláčové jednat ve středu zástupci vlády s hejtmany. Stát se s kraji bude muset podle ní domluvit, kdo se o nemocné
postará, když budou v karanténě či nemocní i zaměstnanci domovů. Uvedla, že aktivizováni byli studenti sociálních oborů, ale zřejmě to nebude dostatečné. Na Vysočině už v domově důchodců
pomáhají hasiči, podle dřívějších slov ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) ani oni ale nebudou stačit. Hamáček proto chce o pomoci jednat s vojáky, nešlo by podle něj
ale o zdravotnickou sílu, ale výpomoc.

Transparentní systém rozdělování pomůcek

Vojtěch na tiskové konferenci po dotazu na odpovědnost státu za zajištění ochranných pomůcek v domovech seniorů podotknul, že ze zákona padá povinnost provádět protiepidemiologická
opatření na provozovatele domovů. "Není férové svalovat to na nás, snažíme se řešit to cíleně na místě," uvedl s tím, že situace se vyvíjí, vláda přijímá režimová opatření a on věří tomu, že počet
domovů s infikovanými klienty nebude razantně narůstat.

Podle Maláčové je třeba nastavit transparentní systém evidence rozdělování ochranných pomůcek na úrovni státu i krajů, ale také jednotlivých institucí. "Přála bych si, aby všechny instituce
zveřejňovaly, kolik dostaly a komu kolik daly," uvedla. Schillerová dodala, že stát dosud do ochranných pomůcek investoval víc než deset miliard a "musí už to být cítit".

Asociace poskytovatelů 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. 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.

Někteří členové vlády minulý pátek oznámili, že do sociálních služeb míří 200 tisíc respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle šéfa asociace poskytovatelů Jiřího
Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

DUPLICITNÍ S: Maláčová chce širší testování v domovech důchodců ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Maláčová chce širší testování v domovech seniorů
(Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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31.03.2020 (21:46:00) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle aktuálního průzkumu Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, do něhož se od pondělního do dnešního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brıle a dvě třetiny nemají žádnı ochrannı oblek. Pět procent
vůbec nemá roušky a respirátory.

Podle Hamáčka všechny domovy ochranné obleky a brıle nedostanou. "Vytvořili jsme zásobu ochrannıch kompletů v krajích. Obsahují obleky a brıle. Kdyby propukla v některém zařízení nákaza,
hned se tam vybavení pošle," uvedl Hamáček.

Asociace poskytovatelů i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novım koronavirem nejvíc
ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že
dostaly k rozdělení vırazně méně ochrannıch prostředků, než očekávaly. Dodávky si vzalo na starost vnitro.

Někteří členové vlády minulı pátek oznámili, že do sociálních služeb míří 200.000 respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle šéfa asociace poskytovatelů Jiřího
Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.

SEKCE: Zpravodajství

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

77. Koronavirus v domovech pro seniory: Maláčová chce širší testování   
seznam | nahoru

78. Domovy důchodců, kde se potvrdí nákaza, dostanou obleky, řekl Hamáček   
seznam | nahoru
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31.03.2020 (19:32:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zpravy.aktualne.cz - Domácí Radek Dragoun

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

"Jsme tu jak ve vězení," naříká v těchto časech nejeden senior v domově důchodců. Právě lidé vysokého věku jsou rizikovou skupinou nemoci Covid-19. Ředitelé domovů důchodců si však
stěžují, že vláda na tato zařízení úplně zapomněla. Zaměstnanci jsou přitom ochotní pro své klienty obětovat mnohé, podobně jako zdravotníci v nemocnicích. Jsou připraveni i na to, že by
zůstali v izolaci se seniory.

Společenská místnost v domově důchodců ve Dvoře Králové bývá za normálních okolností plná čiperných seniorů, kteří se společně smějí, diskutují, starají se o rybičky nebo ptáčky. Je to místo
vzájemného setkávání, kde tráví velkou část svého času. V době pandemie je však samozřejmě všechno jinak. Právě klienti těchto zařízení patří do vůbec nejohroženější skupiny a jedním z
opatření je i co nejvíce omezit jejich vzájemný kontakt.

"Velké společenské místnosti byly místy živého setkávání, dneska jsou prázdné, většina z našich klientů je zalezlá ve svém pokoji. Maximálně si někdo vezme roušku, jde se podívat za zvířaty a
pak jde hned zpátky na pokoj. Za chvilku z toho budou mít ponorku," popisuje ředitelka domova Ludmila Lorencová.

O něco méně veselá atmosféra než obvykle je i v domově důchodců ve dvoutisícovém jihočeském městě Horní Planá, které se nachází v těsné blízkosti lipenské přehrady. "Jsou takoví smutnější.
Kvůli tomu, že se nekonají společné aktivity, se jen občas projdou po chodbách. Z domova zmizel život, zmizelo takové to veselí, které tu běžně máme. Je to smutnější a unavenější, ale jinak si
myslím, že nikdo nepanikaří," říká ředitelka domova Renata Březinová.

Přestože řada klientů domova nově jí ve svých pokojích, někteří si přece jenom pokrm ve společných prostorách neodpustí. "My do té jídelny chceme, jinak se tady zblázníme, však jsme tu jak ve
vězení," tlumočí ředitelka nářky seniorů.

Jí vedený domov má však oproti jiným zařízením tu výhodu, že má vlastní oddělenou zahradu. To jim v časech, kdy senioři z domovů nesmí na veřejnost, dává alespoň nějakou možnost jít ven na
čerstvý vzduch.

Senioři nejsou ochuzeni jen o společenské aktivity, řada z nich postrádá i osobní kontakt s rodinou, na který byli zvyklí. A někteří se se svým příbuzenstvem setkávali i několikrát týdně. Současná
opatření státu však zakazují jakékoliv návštěvy, jedinou možností je tak telefonický kontakt. Toho senioři využívají, těm, kteří mobilní telefon nevlastní nebo s ním neumí, pomáhají pracovnice
domovů.

Vědomí toho, že jsou riziková skupina, výrazné omezení možností, jak trávit volný čas, a nemožnost setkání s rodinou jsou pro řadu seniorů těžkou zkouškou. "Určitě je to obrovský nápor na
psychiku. Už jenom to, že za nimi rodinní příslušníci nemohou. Někteří se těžko domluví i po telefonu, protože méně slyší," říká Miluše Kopecká, která vede domov v Ústí nad Orlicí.

V Horní Plané se dokonce někteří klienti vrátili do časů, kdy ještě bylo běžné komunikovat prostřednictvím dopisů. Jedno z oddělení seniorů se proto rozhodlo, že bude svým rodinám posílat
pohlednice.

Náročné pro psychiku to však není pouze pro seniory, ale i pro personál. Kvůli zavřeným školám a školkám musí někteří zaměstnanci zůstat doma, protože jinak by se neměl o děti kdo starat.
Další zaměstnanci mají nařízenou karanténu, protože se vrátili ze zahraničí nebo přišli do styku s osobou, která je nakažená.

Řada zaměstnanců je však ochotná kvůli péči o seniory leccos obětovat. "Dost lidí mi podepsalo, že když jim zavolám i v noci, že přijedou. Máme sbalené kufry. Jsme připravení tu v případě
karantény zařízení zůstat třeba 14 dní a spát tady s nimi," vysvětluje Březinová.

Některé šéfy podobných zařízení proto mrzí, když politici ve svých vyjádřeních a opatřeních na poskytovatele sociálních služeb zapomínají. "Všichni víme, že sociální služby nejsou v první linii. Teď
si všichni předhazují, kdo to měl řešit nebo čí to je vina. Ale my nejsme na nějakém desátém místě. A když vidíme různé tabulky priorit, kde jsou pošťačky, prodavačky a pak kategorie ostatních,
tak si říkáme, že my jsme tedy ti ostatní? Nebo kde jsme? Sociální služby tvoří obrovský segment a nikde vyjmenované nejsou," říká zklamaně ředitelka Lorencová.

A přidává se také ředitelka Březinová. "Mám pocit, že pan ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch) si až teď všiml, že máme domovy důchodců. Ale nechci to dávat za vinu jemu. Trochu si myslím,
že mu měla už před třemi týdny paní ministryně Maláčová vysvětlit, že senioři jsou i v domovech důchodců," říká Březinová. Zároveň dodává, že nerozumí hádkám ministrů, kdo je za tuto oblast
zodpovědný. "Půtky, které sledujeme v médiích, nám nikomu nepřidají, protože to si pak říkáme: 'Panebože, kde to jsme.'"

Domovy důchodců se začala vláda zabývat až poté, co se v těchto zařízeních objevili první nakažení nemocí Covid-19. Někteří z pacientů s touto nemocí již zemřeli. Patrně nejkritičtější je situace v
Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nákaza potvrdila u 20 z 22 klientů domova a devíti jeho pracovníků.

Na to, že vláda začala řešit domovy seniorů pozdě, si v otevřeném dopise stěžovala i viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková, která vede dům seniorů v
Hradci Králové.

"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," napsala rozhořčeně v dopise Lusková s tím, že taková opatření samozřejmě už domovy dávno zavedly bez
toho, že by je k tomu někdo vyzval. Pobouřeně reagovala také na komentáře, že nákazu do domova důchodců zavlekli zaměstnanci.

To nakonec naštvalo i ředitelku Lorencovou. "Nikdo určitě nikoho nenakazí naschvál. Ale všichni pracujeme naplno, máme doma partnery, musíme jít nakoupit, čerpáme benzin do auta a tak dále.
To jsou možnosti, jak něco i při maximální opatrnosti chytit a do domova dovléct," vysvětluje Lorencová.

Ředitelkám vadí, že vláda domovům seniorů nijak nepomohla. Roušky pro personál a klienty si domovy obstarávaly samy nebo je dostávaly od dárců. Domov v Horní Plané obdržel prvních 400
roušek a 40 respirátorů až tento týden, do té doby byl odkázán na vlastní síly. Podobně na tom byli ve Dvoře Králové, kde respirátory obdrželi až toto pondělí.

Organizace na pomoc seniorům a odborníci z vysokých škol to v pondělí ve společném prohlášení označili za "fatální zpoždění" a upozornili, že v řadě zařízení je stále kritický nedostatek
ochranných pomůcek. Na nedostatečnou ochranu seniorů v těchto zařízeních upozorňovaly již 5. března na tiskové konferenci Asociace poskytovatelů sociálních služeb i zdravotnické odbory.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula den nato prohlásil, že je potřeba přednostně zásobit zdravotníky.

Odborníci po vládě rovněž požadují, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních s tím, že by k němu docházelo opakovaně například po
čtrnácti dnech. Ministerstvo zdravotnictví však dosud požaduje testování jen nově příchozího klienta a jeho izolování po dobu čtrnácti dnů.

Podle dalšího nařízení mají domovy vyčlenit část svých prostor pro případ, že by bylo nutné některého z nakažených seniorů izolovat. V ideálním případě by mělo jít o deset procent kapacity. Pro
řadu zařízení je to však problém, protože izolovaná lůžka lze vzhledem k povaze zařízení najít jen obtížně. V Horní Plané mají k tomuto účelu pouze tři lůžka, další tři mohou zřídit provizorně ve
skladu.

"Zní to děsivě, to ano, ale je to jediné, co můžeme udělat. Izolační pokoj, který slouží i ve standardním provozu, máme pouze pro tři klienty, což našemu zařízení o sto lůžkách v běžném provozu
stačí. Pokud budeme muset izolovat patnáct klientů, tak to nedokážeme," vysvětluje ředitelka Březinová.

O tom, že řada domovů nemá dostatečnou kapacitu na izolaci nakažených seniorů, jednal v pondělí s hejtmany prostřednictvím videokonference ministr vnitra Jan Hamáček. Výsledkem je, že
kraje se budou snažit najít prostory, kam umístit izolované seniory pro případ, že domov seniorů bude mít lůžka pro izolaci plná.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

79. Z domovů důchodců zmizelo veselí. Jsme připravení se tu zavřít s nimi, říká
ředitelka  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (21:55:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Přibývá domovů pro seniory, kde se objevují nakažení včetně personálu. Například litoměřický ústav U Trati dnes ohlásil padesát dva pozitivních klientů. Podle Asociace poskytovatelů péče se do
poloviny zařízení infekce dostala při návratu seniora z nemocnice. Pracovníci taky dál upozorňují na nedostatek ochranných pomůcek."

Redaktorka:
"Hasičské stany, další roušky i vitamíny. Takto to dnes vypadalo v Břevnici u Havlíčkova Brodu."

Redaktor:
"Každé ráno se hasiči v břevnickém domově prostřídají. Tři směny o třech členech budou rotovat až do konce karantény."

Hana Hlaváčková, ředitelka, domov pro seniory v Břevnici:
"Provedli dezinfekci objektu, úklid; myli nádobí, pomáhají s prádlem..."

Redaktorka:
"Pomáhat začali i zdravotníci z řad dobrovolníků. V zařízení je osmnáct pozitivních seniorů."

Hana Hlaváčková, ředitelka, domov pro seniory v Břevnici:
"Je tam nějaká zvýšená teplota a spíš malátnost, únava přetrvává."

Redaktorka:
"V tomto domově den probíhal téměř jako každý jiný."

Neznámá kuchařka:
"Dneska máme pórkovou polévku..."

Redaktor:
"A tady v centru Clementas v Janovicích pětadvacet lůžek právě pro případ, že by některý z klientů onemocněl novým typem koronaviru. Tahle část je úplně oddělena od stávajících domácností a
má i vlastní vchod."

Renata Prokešová, ředitelka společnosti Clementas:
"Zaměstnanci jsou rozdělení do skupin a snažíme se, aby se nes... nesetkávali ani při předávání služeb."

Lucie Tomanová, staniční sestra:
"Nabádám náš personál, aby se odpovědně chovali, i když jsou doma. Co se týká mého manžela a mého syna, všichni máme roušky, nikam nechodíme."

Redaktor:
"Tohle jsou Lázně Toušeň, jedna z extra kapacit, která může přijímat nakažené seniory, kteří jsou v uspokojivém stavu a jinak by zvládli léčbu doma. Dnes odpoledne se tady starali o šest
takových. Péči zajišťují zdravotní sestry. V případě zhoršení stavu by je sanitka převezla do nemocnice."

Redaktorka:
"Další místa, kam by mohli být umisťování nakažení senioři, řeší i kraje."

Marek Šlapal /ČSSD/ náměstek hejtmana pro sociální oblast, Jihomoravský kraj:
"Už zítra na krizovém štábu požádám nemocnice, aby se také na tom podílely a také nějaké oddělení ve svých nemocnicích uvolnily."

Redaktorka:
"Celý litoměřický Domov U Trati je momentálně v karanténě. Jde o devadesát lidí. COVID-19 se tady prokázal u padesáti dvou klientů a pěti zaměstnanců."

Jindřich Vinkler, ředitel Centra sociální pomoci:
"Vypadá to tam jako v karanténě. To znamená, že zaměstnanci i klienti bydlí pohromadě a jsou tam v podstatě od středy, kdy jsme zahájili karanténu. Kromě těch, kteří jsou vevnitř, tak bych chtěl
poděkovat moc lidem, který nám poskytli bezkontaktní teploměry."

Redaktorka:
"Právě tyto teploměry chybí podle nového průzkumu Asociace sociálních služeb skoro polovině poskytovatelů."

Jiří Horecký, prezident, Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Dostali jsme třeba zprávu v pondělí, že do krajů jde například šest set tisíc respirátorů a když jsme se ptali na zpětnou vazbu, tak ten skutečný stav byl do sociálních služeb pouze šedesát tisíc..."

Redaktorka:
"Ochranné brýle a obleky nemá víc než 60 % zařízení. Mnohým začíná docházet dezinfekce. Krajské redakce a Lea Surovcová, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Daniela Písařovicová
EDITOR: Lea Surovcová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (14:31:28) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Studio ČT24 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

80. Nakažení v domovech pro seniory   
seznam | nahoru

81. Studio ČT24 (automat)   
seznam | nahoru
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…pomalu zvedat , začínají pomalu zlepšovat a pokusíme30 se postihnout aktuální stav Jiří Horecký , prezident Polska , Asociace poskytovatelů sociálních služeb teď před kamerami ČT 24
paneprezidente , vítejte , dobrý den , hezké odpoledne , tak prosím , máte-li pravdu Petr Fiala nebo ne , jsou ochranné pomůcky nebo nikoliv , my jsme si dělali průzkum , 45 který byl ukončen
dnes ráno , takže máme aktuální informace , kdy co tak se týká respirátorů a jednorázových roušek , tam proběhla tedy ta dodávka v a do většiny zařízení nebo téměř zničily zařízení , během
soboty , neděle či během pondělí , tedy dít , jedna třetina 14:10 00 těch zařízení má a ne mu necelá polovina má jednorázové roušky , respirátory na týden , co se týče těch vyšších prvků
jednorázové obleky nebo štíty , které jsou potřeba , když je ochrany to znamená brýle , podezření , nebo když případě zařízení , jakoby pozitivní , klient tak 15 tam stále trvá , situace , že dvě třetiny
zařízení vůbec nemá tyto ochranné pomůcky , nově jsme se ptali také na ty bez kontaktní teploměry , protože v pátek ministr zdravotnictví doporučilo dvakrát denně měří teplotu těmito teploměry
jedna třetina těch pobytových 30 sociálních služeb a ta je nemá , nemá k dispozici , co s tím pak se asi těžko divit , že budu vaše viceprezident asociace poměrně citovat ostrá slova , že vláda z
vás , co by z 45 provozovatelů dělá blbečky , že vás zase dělat tolik tedy citace , omlouvám se , tato slova padají , nevím , kde jsem se tomu přidal k tomuto ostrým slovům , nedá se říct , teď o
tomto víkendu hodně , my 14:11 00 že by ty ochranné pomůcky byly distribuovány až jsme v té my jsme na to upozornil už začátkem března , dostávali je ta zařízení , průběžně ale Dostála je v
počtu čtyřicet padesát až sto dvě stě kusů dle velikosti zařízení jsou to jednorázové pomůcky , takže ten nedostatek je veliký a byli jsme toho 15 svědky , když potom to nakazují nakažení je
potvrzené , že , a pak to zařízení volá a má akutní nedostatek toho všeho , co potřebuje , takže od začátku jsme nedostávali tolik , co potřebujeme , víme , že jsme byli někde na toho distribučního
řetězce , víme , že ze 30 konci začátku byl nedostatek těch ochranných pomůcek , ale dostali jsme třeba zprávu v pondělí že do krajů , kde například šest set tisíc , respirátoru , abychom se ptali
na zpětnou vazbu , tak ten skutečný stav byl jsem 45 sám sobě pouze šedesát tisíc , nikoliv šest set tis , prezident , jakého se vám když jim adresujete dostává vysvětlení od hejtmanů , podobný
typ stížnosti , řeknou vám to , promiňte , museli jsme to odeslat do zdravotnických zařízení , třeba , nebo kam tedy proudí podle vašich informací , ochranné pomůcky , my , my nemáme kolik 14:12
00 vůbec žádnou informaci , d do jednotlivých krajů a jak ty kraje tohoto rozdělují , stále tedy ještě také trvá stav , že některý další poskytovatele sociálních služeb , který se starají osoby bez
přístřeší , například pečovatelské služby ještě nedostali nic…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 9

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (21:37:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - 90′ ČT24 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…k s odborem sociálních služeb na ministerstvu zdrávo , pardon ,45 Ministerstvu práce a sociálních věcí a také s asociací poskytovatelů sociálních služeb , takže opravdu se snažíme pro to ,
abychom ochránili seniory , tak ministerstvo zdravotnictví , kromě těch vydaných 20:32 00 mimořádných opatření dělá ještě spoustu dalších věcí pro to , aby ta s skupina citlivá byla chráněna co
nejvíce , ano , prosím , zastaňte námi , já přidám pár čísel v Česku dnes přibylo dvě stě třicet tři pacientů s onemocněním kovy devatenáct , hygienici celkem odhalili už 15 čtyři tisíce devadesát
jedna nemocných , když otestováno bylo zatím přes šedesát pět tisíc lidí , denní přírůstek nemocných oproti minulému týdnu mírně klesat nejčastěji jsou pak nakažení lidé v produktivním věku
seniorů 30 je zhruba sedmnáct % , starší šedesáti let , ale tvoří naprostou většinu obětí koronaviru , no a z bylo jen šest lidí padesáti tří mrtvých mladších šedesáti let zemi postupně přibývají i lidé ,
kteří 45 se vyléčili , celkem nemoc porazilo už sedmdesát dva nakažených , dnes přibyl další , tou dnešní uzdravenou je přitom seniorka z Prahy Jarmila Rážová pověřena hlavní hygienička , tak
to je dobrých zpráv , 20:33 00 jedna z samozřejmě , my jsme spolu stále ve spojení , slyšíme se ano , slyším , tak já ještě , ale stejně navážu na to o čem jsme mluvili předtím , vy jste se svojí
pozice dostala dvanáctého března , 15 jsou tu tři týdny , já teď ale s dovolením , musím zahrnout tu dobu před vaším nástupem protože vlastně ono se vědělo , že senioři jsou nejvíce ohroženi ,
vedle komplikovaných pacientů , jiný skupin , ale z těch prvních kroků a rozhodnutí , to 30 vypadá , že se prostě upřednostňovala zdravotnická zařízení , nebyla to chyba tak já si úplně nemyslím ,
že se 45 upřednostní zdravotnická zařízení , oni zdravotnická zařízení jsou vlastně první první linie , tam ti nemocní dorazí , takže to tak je na druhou stranu ministerstvo zdravotnictví už 20:34 00
někdy koncem února připravilo takový metodický materiál právě ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí na to jak vlastně se připravit na tuto situaci , tak že tam určité kroky byly
dělány ještě vlastně před 15 tím dávno před nebo nedávno ale dob , určitě minimálně čtrnáct dní , tři týdny předtím , než se objevil první pozitivní případ , což bylo , pokud se nepletu , že jsme je
dnes v událostech vysílali reportáž 30 prvního března měrou o to , o terénních pracovnících , tam je možná diskutabilní , kdo je v té první linii , to jsou lidi , kteří za seniory chodí domů dávají jim
prášky mi jí je ošetřují je , pomáhají jim s pohybem 45 a dělají si sami ochranné pomůcky , štíty si roušky , proč no , protože nemají ji oznámil , že už jsem to zmínila jako ne ně to není , je 20:35 00
to ministerstvo zdravotnictví , který apriorně zásobuje ochrannými prostředky kolegy v sociálních službách , to bych tady chtěla zdůraznit , tak jak je to nastaveno tak to je vědce ministerstva vnitra
v …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 32

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (15:48:11) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb E15.cz - Články Jiří Frydlewicz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Skupiny EPH a J&T vyčlenily celkem 215 milionů korun na nákup zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Část z této pomoci nyní nasměrují k potřebným domovým důchodců a
dalším pečovatelským zařízením. V první fázi půjde o zprostředkování respirátorů kategorie FFP2. Seniorům pak pomůže i společnost KKFF miliardáře Karla Komárka, která podporuje
organizace starající se o důchodce takzvanými rychlými granty. Na seniory se v posledních dnech zaměřily i některé další charitativní projekty.

Skupiny J&T a EPH spojené s českým podnikatelem Danielem Křetínským, který je zároveň spolumajitelem společnosti, která vydává deník E15, zatím dodaly do Česka a Slovenska celkem 1,5
milionu chirurgických roušek, 800 tisíc respirátorů typu N95 a KN95, 30 tisíc ochranných obleků, 25 tisíc ochranných brýlí a 50 tisíc testů. Další dodávky jsou objednány a zaplaceny a čeká se na
dodání.

„Vzhledem k příznivému zásobení řady českých nemocnic i nadějným zprávám o celkovém vývoji epidemie koronaviru v České republice se domníváme, že hlavní prioritou se stává péče o nejvíce
ohrožené skupiny. Domovy pro seniory představují největší z nich. Proto jsme se rozhodli další fázi pomoci směřovat právě k nim,“ uvedl Daniel Častvaj, ředitel komunikace EPH.

EPH a J&T vyzývají managementy domovů pro seniory, aby na adrese www.epholding.cz/covid vyplnily kontaktní údaje a specifikovaly své potřeby. Jde o respirátory KN-95, ekvivalent FFP2.
První dodávka v objemu 200 tisíc kusů je připravena k distribuci od pátku 3. dubna, další dodávky budou následovat.

Podobně pomůže i další miliardář

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením takzvaných rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům
ohrožených pandemií koronaviru. Podpora je určena organizacím, které jakýmkoli způsobem pomáhají seniorům ohroženým opatřeními, která souvisí s pandemií koronaviru. Jde například o

82. 90′ ČT24 (automat)   
seznam | nahoru

83. Zdravotnická pomoc EPH a J&T půjde seniorům. Na boj proti koronaviru
přispěje i Komárkova skupina  seznam | nahoru
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zajištění běžných každodenních potřeb, přímou asistenci, psychosociální pomoc a další věci.

Tyto granty fungují od začátku pandemie a nadace již zaznamenala více než 165 žádostí o podporu. Schválena jich už byla víc než polovina. Peníze doputovaly například do domova důchodců v
Třemošné u Plzně, ve Strakonicích či Myslibořicích.

Volat si s blízkými

Na izolované seniory v zařízeních sociálních služeb se zaměřil i další charitativní projekt, za nímž stojí několik komerčních subjektů. Akce má název Tablet od srdce. Do zařízení, v nichž je aktuálně
zákaz návštěv, chtějí věnovat tablety, díky kterým se prostřednictvím aplikace WhatsApp budou senioři a další klienti těchto pečovatelských domů moci spojit se svými blízkými alespoň na dálku.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala od firem v čele s Philip Morris, Mall Group, Vodafone a také ve spolupráci s deníkem Blesk, který je stejně jako deník E15 součástí
mediálního domu Czech News Center, téměř tisíc tabletů a bude je postupně distribuovat dále.

Nápoje a další potraviny zdarma

Pomoc potřebnému zdravotnickému personálu ale třeba i hasičům, policistům a dalším přichází také od řada výrobních firem. Například české zastoupení Coca-Cola HBC uvedlo, že vyčlenilo
nápoje, které zdarma poskytlo především lékařům, sestrám a dalším v takzvané první linii v hodnotě deset milionů korun. A v zásobování potřebných chce tímto způsobem dál pokračovat.

Jak se snaží pomáhat další firmy?

Nestlé oznámilo, že daruje cukrovinky a další potraviny v hodnotě jednoho milionu korun. Madeta denně věnuje ke každému nákupu, které zástupci Nadace Jihočeské naděje rozvážejí
seniorům, vždy jeden vybraný mléčný výrobek gratis. McDonalds nabízí záchranářům, hasičům i policistům kávu nebo nápoj zdarma u výdejového okénka McDrive. Unilever v Česku a na
Slovensku podpořil nemocnice domovy seniorů dezinfekčními produkty značek Savo, Domestos a Cif. Výrobky značek Hellmann’s, Knorr a Lipton obdaruje Českou federaci potravinových bank
a Potravinovou banku Slovensko.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020
(15:25:22)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a
Chlumecko

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V sociálních službách chybí personál, finance a ochranné pomůcky. Na tyto služby nepamatuje dostatečně ani vládní pandemický plán. Přitom je třeba myslet právě na tato sociální zařízení, jako
jsou například domovy s paliativní péčí. Žádám vládu a MPSV, aby naslouchala Asociaci poskytovatelů sociálních služeb a aby pomohla, jak je to jde. Nevíme, jak dlouho tady bude
koronakrize, ale tato zařízení fungují již dnes na hranici udržitelnosti. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3058058-poskytovatele-socialnich-sluzeb-kritizuji-resort-prace-kvuli-koronaviru-pry-
zbytecneloading

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (01:35:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka: "Nákaza koronavirem se v České republice potvrdila u 3 805ti případů. Uzdravených je aktuálně 67, 44 pacientů koronaviru podlehlo. Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu
se ale mohou u lidí různého věku lišit příznaky nemoci, například u seniorů jen měření teploty nestačí."

Redaktorka: "Zaměstnanci domovů pro seniory musí svým klientům měřit teplotu dvakrát denně. Jenže teplota může být tlumena nejrůznějšími léky, které staří lidé berou a nemusí tak na infekci
vůbec upozornit. Je tak nutné sledovat i další příznaky."

Božena Jurášková, předsedkyně gerontologické a geriatrické společnosti: "Tam nesmí být zvracení. Tam nesmí být prostě průjem, že jo, jakýkoliv změny, kterej ten člověk prostě, nebo ty... ten
personál objevuje, tak by se měli hlásit. Tam je potřeba jednak dělat u těch lidí denní vizity; zdravotní sestry aby sledovaly tu saturaci, sledovali hydrataci u těch lidí. A když dojde ke zhoršení
prostě všech tědlectěch aspektů, tak samozřejmě je potom lepší překlad do zdravotnickýho zařízení."

Redaktorka: "Podle studie, kterou vypracovala skupina odborníků ze Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví, můžou na nákazu koronavirem u seniorů upozornit i změny chování,
nechuť k jídlu nebo ztráta čichu. Nebezpečí nákazy podporuje i fakt, že v některých domovech je stále nedostatek ochranných pomůcek."

Božena Jurášková, předsedkyně gerontologické a geriatrické společnosti: "To, že nejsou roušky, je velkej deficit. Rozhodně to nepřispívá k tomu, že ten personál vlastně tam chodí obnažený."

Redaktorka: "Problém s ochrannými pomůckami potvrzují i některé domovy pro seniory, se kterými jsme mluvili."

Martina Matějková, ředitelka Domova pro seniory, Ždírec: "Roušky nosíme už 14 dní, ale museli jsme si je z větší části sami ušít, nebo počkat na dary od okolí. Nyní v tuto chvilku už nějaké
pomůcky máme, ale pořád je málo. Odhaduju, že by jsme vydrželi tak dva dny, pokud bychom je začali používat ke klientům s nákazou. Potřebovali by jsme hlavně respirátory, ochranné oděvy,
štíty."

Josef Sedláček, ředitel Domova pro seniory Lužec nad Vltavou: "Kdybychom se nezásobili sami a byli by jsme závislí opravdu na tý... na pomoci vlády s tím, že teďka už ty prostředky vlastně na
tom trhu ani dostupný nejsou, a nebo jsou za takový ceny, že to je... to je v podstatě likvidační pro ten provoz, tak by nám to asi nestačilo."

Redaktorka: "Domovy navíc bojují i s nedostatkem zaměstnanců. Těch je teď až o 30 procent méně než obvykle."

Martina Matějková, ředitelka Domova pro seniory, Ždírec: "Zaměstnanci jsou na tom někteří už v tuto chvíli dost špatně. Jsou docela vyčerpaní. Chybí nám někteří zaměstnanci, kteří jsou v
karanténě. Někteří jsou nemocní, další ošetřují děti, takže máme asi deset lidí podstav. Je to opravdu náročné.

84. V sociálních službách chybí personál, finance a…   
seznam | nahoru

85. U seniorů se příznaky nemoci covid-19 mohou lišit. Měření teploty nestačí   
seznam | nahoru
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Redaktorka: "Ministerstvo zdravotnictví plánuje testovat nejen nově příchozí seniory do domovů, ale také pracovníky v sociálních službách. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních
služeb je možné, že část pacientů bude nakažená. A tak než plošné testování začne, chce mít hotový krizový plán, jinak by prý hrozilo, že se celý systém sociálních služeb zhroutí. Redakce a
Simona Dočkalová, Televize Prima."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Klára Doležalová, Karel Voříšek
EDITOR: Simona Dočkalová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (07:47:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima.iprima.cz - Zpravodajství NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Na COVID-19 zemřelo v Česku už 44 lidí. Případů nákazy je v ČR 3805, jen za dnešek jde o 216 nově potvrzených pacientů. Uzdravených přibylo šest, je jich celkem 67, uvedlo ministerstvo.
Případů koronaviru je nejvíc v Praze, víc než čtvrtina z celku. Celosvětový počet obětí pandemie překonal hranici 50 000. Nakažených je celosvětově už přes milion lidí.

Interaktivní mapa potvrzených případů nákazy po celém světě (zdroj: Johns Hopkins University):

21:20 Na světě je už více než milion potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z údajů agentury AFP a dat serveru worldometers.info.

21:09 V přepočtu až 4 biliony korun je  Světová banka připravena v příštích 15 měsících vynaložit na pomoc státům s řešením důsledků šíření koronaviru.

21:04 Od pondělí 6. 4. navýší registr vozidel a řidičů v Praze počet termínů k objednání pro vyřízení neodkladných záležitostí. Pracoviště nyní kvůli nouzovému stavu obsluhuje primárně předem
objednané klienty, a to pouze tři hodiny v pondělí a ve středu.

20:51 Lidé se v době mimořádných opatření snaží více komunikaovat elektronicky. Ukazují to čísla, která zveřejnilo ministerstvo vnitra. Počet podnikatelů, kteří si v březnu zřídili datovou schránku,
narostl oproti březnu 2019 o 46 %. U běžných občanů je nárůst 33 %. Připojili se tak k 1 mil. firem, podnikatelům i občanům, kteří se státem, a teď i mezi sebou vzájemně, komunikují zdarma a
online.

20:28 Armáda ČR natočila video z rozvozu dalších ochranných pomůcek:

19:42 Francie: V nemocnicích za posledních 24 hodin podlehlo COVID-19 dalších 471 lidí. Obětí nemoci je tak už celkem více než 4500.

19:34 Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna. Původně byl uváděn 11. květen. Jako poslední budou povoleny hromadné akce.

19:20 Rusko posílá do USA 60 tun zdravotnického materiálu, podle telefonické dohody hlav států obou zemí, píše Daily Mail. Agentura Reuters ruskou humanitární pomoc Američanům označila za
skvělý marketingový tah ze strany šéfa Kremlu Vladimira Putina. Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa se potýká s nedostatkem plicních ventilátorů a ochranných pomůcek,
Putinovu nabídku pomoci přijal v pondělí.

19:12 Praha: 854 případů nákazy, 22 úmrtí.

19:03 Liberecký kraj: 133 nemocných, od středečního večera je to o16 více. Stav devíti pacientů vyžaduje hospitalizaci. V kraji se také první dva lidé z Jablonecka uzdravili, nikdo nezemřel.

18:57 Celosvětový počet obětí COVID-19 překonal hranici 50 000, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje.

18:46 Slovenská vláda zakázala vyvážet do jiných zemí EU ochranné oděvy a podobné výrobky, dezinfekci či plicní ventilátory.

18:43 Ministerstvo vnitra opakuje na Twitteru výzvu pro české firmy, které vyrábějí ochranné pomůcky a další potřebný materiál:

18:33 Olomoucký kraj: 349 potvrzených případů, od rána počet vzrostl o 31 nemocných. Sedm lidí se již z nemoci vyléčilo.

18:27 Itálie: Za 24 hodin přibylo 760 obětí koronaviru, celkem tam zemřelo už 13 915 lidí. Nakažených je 115 242.

18:16 Americký stát New York už má více než 90 000 nakažených a přes 2300 obětí COVID-19. Za den tam přibylo 8669 nakažených.

17:47 V ČR rostou počty uzdravených, přibylo jich proti ránu 6, celkem jde o 67 vyléčených pacientů, uvedlo ministerstvo. Nemoci ale podlehli také další 4 lidé a počet úmrtí se
tak dostal na číslo na 44.

Nejvíc případů koronaviru má Praha, a to více než čtvrtinu z celkového počtu  3805 nakažených. Na 100.000 obyvatel připadá zhruba 73 případů. Nejméně zjištěných nakažených
na 100.000 obyvatel je pak v Jihočeském kraji, zhruba 17.

17:33 Karlovarský kraj hlásí třetí oběť koronaviru. 72letý muž měl i další zdravotní potíže. V kraji už se celkem nakazilo 113 lidí.

17:30 V Královehradeckém kraji je 107 potvrzených případů COVID-19, o dva více než ráno. V tamní nemocnici dnes v souvislosti s koronavirem zemřela 79letá žena.

17:19 Lékaři varují, že  plíce kuřáka jsou náchylnější k infekcím včetně koronaviru a nemoci mají i těžší průběh. Podle zdravotního ústavu se mohou kuřáci nakazit i z prstů.

17:10 Záleží výhradně na každé bance, jakým způsobem vymezí a navrhne zpracování údajů v rámci chytré karantény, řekl Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutní určitých dat z platebních
karet a také mobilních telefonů má podle vlády pomáhat trasování kontaktů při hledání možných nakažených kronavirem.

17:00 OSN v reakci na celosvětovou koronavirovou krizi spustila nové webové stránky. Cílem je podle ČSÚ zajistit provozní kontinuitu datových programů národními statistickými úřady a řešit
otázky otevřeného a včasného přístupu k potřebným kritickým údajům.

16:56 Povinným nošením roušek zaujala Česká republika světová média, pochvaluje si ministerstvo zdravotnictví.

16:50 Ministertsvo vnitra vyzvalo na Twitteru obce k podpoře podnikatelů:

16:39 V přepočtu na 1 milion obyvatel má ČR proti Německu zhruba třetinu případů nákazy a proti Rakousku čtvrtinu. V počtu testů se jim však Česko téměř vyrovná. Vyplývá to z dat Národní
agentury pro komunikační a informační technologie.

16:31 Na trhu práce chybí hlavně pracovníci ve stavebnictví. Jinak je podle personalistů dostatek brigádníků prakticky napříč obory. Přivýdělek totiž hledají ti, kterým vládní opatření vzala možnost
pracovat.

16:29 Nemocnice v Jindřichově Hradci umístila 18 zaměstnanců do karantény, u tamní zdravotní sestry testy prokázaly nákazu koronavirem.

16:25 Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dopoledne zemřela 79letá pacientka s nákazou COVID-19. Měla i další vážná onemocnění.

16:15 Asociace základních škol si nedokáže představit, jak by školy  po otevření měly zajišťovat metrové rozestupy mezi žáky, jak to zmínil premiér Babiš.

86. KORONAVIRUS ONLINE: Nemoci podlehlo už 44 lidí, celkem má ČR 3805
testy potvrzených pacientů  seznam | nahoru
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16:21 Svaz majitelů domů označil za nepřijatelný návrh ministerstva pro místní rozvoj, aby nájemník nesměl dostat výpověď z bytu, když kvůli krizi není schopen platit své závazky.

16:12 Opatření proti pandemii uzavřou i Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku, a to od pondělí 6. dubna. Odjedou poslední klienti a nové hosty lázně přijímat nemohou.

15:55 Hlavní poradce a zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner ze zákulisí řídí zápas Ameriky s koronavirem, přestože na veřejnosti se prakticky neobjevuje. Napsal to dnes zpravodajský
server Politico. Z pouhého zprostředkovatele kontaktu s podniky vyrábějícími testovací soupravy se od počátku března stal člověkem, který převzal odpovědnost za nejdůležitější protiepidemické
aktivity americké vlády.

15:53 Pečovatelům a pečovatelkám, kteří docházejí k seniorům či postiženým domů, stále chybějí ochranné pomůcky. K dispozici mívají většinou jen látkovou roušku. Nedozvědí se také předem,
zda je jejich klient v karanténě či zda má nákazu. ČTK to dnes řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Upozornila na to dnes i Česká asociace
pečovatelské služby (ČAPS). Podle ní se pečovatelky a pečovatelé starají o více než 100 tisíc lidí, většinou o seniory nad 80 let.

15:32 V Británii zemřelo na COVID-19 za posledních 24 hodin dalších 569 lidí, což je zatím nejvyšší jednodenní bilance. Informovala o tom agentura Reuters.

15:31 Peking se dnes ohradil proti středečním výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že čínské statistiky nakažených koronavirem se zdají přikrášlené. Informovala o tom
agentura Reuters. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí zdůraznil, že Čína je ve zveřejňování informací o koronaviru transparentní.

15:22 Takzvaná chytrá karanténa má smysl v boji proti pandemii koronaviru, musí se ale udělat kvalitně. Zkušenosti například z Jižní Koreje nebo Thajska ukazují, že se dá řádově během dvou
týdnů šíření nákazy radikálně omezit. V rozhovoru s ČTK to řekl jednatel pražské společnosti Workswell Jan Sova. Firma se specializuje na výrobu termokamer pro měření teploty, které
dlouhodobě nabízí českému státu a dalším institucím pro boj s nemocí COVID-19. Od začátku šíření nákazy firma zaznamenala abnormální poptávku především z asijských států.

15:21 Britský premiér Johnson stále vykazuje mírné symptomy nemoci COVID-19, uvedl podle Reuters jeho mluvčí. Z karantény chtěl přitom vystoupit už v pátek.

15:19 Newyorští zdravotníci dnes zveřejnili statistiku onemocnění, podle níž jsou nejvíce zasaženými oblastmi části Queensu zvané Jackson Heights, Elmhurst a Corona. Na některých místech je
tam počet nemocných až čtyřnásobně vyšší než na Manhattanu. Důvodem je podle průzkumu nižší životní úroveň tamních obyvatel, která vede k většímu počtu lidí žijících v jedné domácnosti.

15:17 Program Covid II s bezúročnými půjčkami pro malé a střední podnikatele je znovu spuštěn. Byl navýšen z 1,5 na 5 miliard korun, uvedl Havlíček.

15:13 Jihomoravští policisté při kontrole dodávky na hraničním přechodu Hodonín/Holíč zjistili, že se řidič pokusil v dodávce převézt desinfekci na Slovensko. Vývoz tohoto zboží je přitom v
současné době zakázán.

15:10 Zástupci podniků po dnešním vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II za tři hodiny žádají zvýšení podpory a zrychlení jejího vyřizování. Vyplývá to z ankety
ČTK mezi podnikatelskými svazy. O půjčku, která je limitovaná 15 miliony Kč, podle Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních
podnikatelů.

15:02 Pomáhají i budoucí lékaři z Fakulty vojenského zdravotnictví. Na call centru odpovídají lidem v karanténě na dotazy v rámci projektu chytré karantény.

15:00 Ve Spojených státech minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti zhruba 6,65 milionu lidí. Je to rekord a zhruba dvojnásobek počtu z předchozího týdne. Informovalo o tom dnes
americké ministerstvo práce. Americké podniky začaly propouštět kvůli šíření koronaviru, v jehož důsledku musela řada firem zavřít.

14:36 Brazilské úřady potvrdily první případ nákazy koronavirem u domorodé obyvatelky Amazonie, místní úřady proto nařídily karanténu dvou obcí v oblasti u hranic s Kolumbií. Informoval ve
středu server deníku O Globo. Brazilský ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta uvedl, že indiánské obyvatelstvo je v této pandemii velmi ohroženou skupinou, v níž se může nákaza kvůli
jejímu komunitnímu způsobu života rozšířit rychleji než v jiných oblastech.

14:33 Newyorská policie nabádá občany k zodpovědnosti a připomíná, aby si dezinfikovali i svá elektronická zařízení, jako je klávesnice, myš nebo mobilní telefon.

14:29 Zrušení daně z nabytí nemovitosti a odpočtů u nových hypoték bude platit zpětně ke dni schválení vládou, uvedlo MF. Vláda to projedná příští týden.

14:25 K výzvě na sociálních sítích #coronavirusdancechallenge se přidávají i vojáci Posádkového velitelství Praha. V jejich podání se však nejedná o tanec, ale o tvrdý drill. Také ostatní výcvik
neustává. Uvedlo na Twitteru Ministerstvo obrany.

14:21 New Orleans na jihu Spojených států má v přepočtu na obyvatele až sedmkrát vyšší úmrtnost na koronavirus než New York, tedy v USA nákazou nejpostiženější oblast. Podle lékařů a
zdravotních úřadů je zřejmě důvodem také tamní vyšší míra obezity, napsala dnes agentura Reuters.

14:18 V souvislosti s nákazou dvou lékařů ve Fakultní nemocnici Ostrava bude celkem testováno zhruba 200 zaměstnanců zdravotnického zařízení. Nemocnice má zatím výsledky 70 ze 125 již
provedených testů, jeden další lékař měl pozitivní nález. Někteří lidé budou ještě testováni.

14:16 Nizozemská bilance COVID-19 narostla o 166 úmrtí, celkem jich vláda hlásí 1339. Belgie už také eviduje přes tisíc mrtvých a přes 15 tisíc nakažených.

14:14 Stát nechal udělat test pečiva na koronavirus, laboratoř ho v něm nenašla. Ministerstvo zemědělství dlouho tvrdí, že se virus potravinami nepřenáší.

14:13 Poláci pracující v Česku žádají premiéra Morawieckého, aby jim usnadnil překračování hranic. Pod petici se podepsalo 3000 lidí, uvedla agentura PAP.

14:12 Britská konzervativní vláda v čele s premiérem Borisem Johnsonem čelí nevídané smršti kritiky po nových informacích o tempu, jakým se u lidí v Británii prověřuje podezření z nákazy
koronavirem. Už ve středu přišly některé celostátní deníky s ostrými výroky a dnes ráno situace titulním stranám jednoznačně dominovala. Přispělo k tomu i zjištění, že příslušný test do středy
podstoupila jen nepatrná část pracovníků státního zdravotnického systému NHS. Johnson z karantény vzkázal, že rozsah testování je „masivně“ navyšován.

14:00 Několik západních států, které patří mezi oblasti nejhůře postižené pandemií způsobenou novým typem koronaviru, dnes oznámilo další znepokojivý nárůst případů a obětí nemoci COVID-
19. Ve Španělsku podlehlo infekci již více než 10 tisíc lidí, když za den přibylo rekordních 950 úmrtí z řad nakažených. Ve Spojených státech je mrtvých už přes 5 tisíc. Infikovaných hlásí USA 216
700, což je nejvíc na světě. Celosvětová bilance je přes 950 tisíc infikovaných a více než 48 tisíc mrtvých.

13:56 Pražská hygienická stanice evidovala ke středečnímu odpoledni ve dvou domovech pro seniory a dvou léčebnách dlouhodobě nemocných 98 případů seniorů, kteří buď mají potvrzenou
nákazu novým typem koronaviru, nebo mají příznaky a čekají na výsledky testů. Obě skupiny jsou v izolaci. Mezi personálem jde o 28 případů. Dalších celkem 125 lidí, kteří s nimi přišli do styku, je
v domácí karanténě. Vyplývá to z čísel, které stanice uvedla na svém webu.

13:48 Ministerstvo financí (MF) uvolnilo z rozpočtové rezervy pro Ministerstvo vnitra další 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Na pomůcky tak už MF uvolnilo 6,6 miliardy korun. Na
Twitteru o tom dnes informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

13:46 Ve dvou domovech pro seniory a dvou LDN v Praze je 98 případů izolace kvůli nákaze nebo podezření na COVID-19 mezi seniory a 28 mezi personálem.

13:45 Hasičský sbor, Ministerstvo vnitra a české firmy vyrábějící ochranné pomůcky začaly jednat o přednostních dodávkách prostředků na ochranu před koronavirem pro stát. Po jednání stálé
pracovní skupiny Ústředního krizového štábu to dnes novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

13:27 Ústřední krizový štáb na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na 60 lůžek pro seniory s infekcí koronavirem na 100 tisíc obyvatel vedle nemocnic i sociální zařízení. ČTK to dnes
řekl šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). S žádostí o přehodnocení ve středu přijatého opatření se na něj obrátil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Pro Liberecký kraj by to
znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.

13:21 Ekvádorská armáda za poslední tři dny odvezla z domovů i ulic města Guayaquil na 150 mrtvých těl, informovala místní média. Podle nich v tomto téměř třímilionovém městě panuje už
několik dní chaos, protože pohřební služby kvůli koronavirové pandemii nestíhají práci. Nemají dostatek rakví ani ochranných prostředků, takže někteří zaměstanci se bojí s nebožtíky pracovat.
Lidé tak mají doma své zesnulé blízké i několik dní, někteří je z hygienických důvodů dávají ven na chodníky.

13:11 ČR obdržela darem od zahraničních partnerů desetitisíce roušek, respirátorů, ochranných oděvů a dalších zdravotnických pomůcek  v rámci boje proti šíření nemoci COVID19.
Z Vietnamu dorazilo do Česka 24 tisíc roušek jako dar od tamních občanů. Část z něj je například určena pro Policii ČR. Své dary zaslaly také některé čínské provincie. 100 tisíc roušek, 20 tisíc
respirátorů a 2000 ochranných oděvů pro zdravotníky bylo předáno Ústřední vojenské nemocnice v Praze jako dar provincie Zhejiang. Z provincie Hainan míří 300 ochranných obleků a 4800
respirátorů do partnerského Jihomoravského kraje. Rozsáhlou pomoc věnovaly i čínské firmy. České nemocnice dostanou také 25 plicních ventilátorů z Tchaj-wanu, jehož obyvatelé jako výraz
solidarity zasílají také stovku ochranných masek.

12:58 Pacient, kterému lékaři dnes podali poslední dávku léku remdesivir, je stále napojený na plicní ventilaci.  ČTK to sdělila mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN)
Marie Heřmánková. Další podrobnosti nemocnice sdělí v pátek, na 12:30 naplánovala briefing. V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich
potřebuje intenzivní péči. Ve VFN jich je 16, ve středu přibylo šest nových.
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12:53 Policisté dopadli v Praze pokoutní prodejce stovek respirátorů nejvyšší třídy FFP3, schopné zachytit viry. Jednalo se o tři muže, u kterých policisté našli celkem 660 respirátorů FFP3. Na
webu pražské policie to dnes oznámila policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kvůli šíření koronaviru je od začátku března v Česku povoleno prodávat ochranné prostředky třídy FFP3 jen státním
institucím a organizacím, případně firmám zásobujícím stát.

12:51 Ze 30 tisíc obětí koronaviru v Evropě bylo přes 95 procent starších 60 let. Sdělila to Světová zdravotnická organizace (WHO) a zároveň varovala, že věk není jediným rizikovým faktorem.

12:49 Evropská komise (EK) dnes zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového
sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu Kč), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. EK chce také rozšířit už
vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

12:38 Premiér Andrej Babiš se zatím nenechal testovat na koronavirus, nevidí k takovému kroku důvod. Testy by podstoupil v případě, že by měl nějaké příznaky nákazy. Babišova dcera byla kvůli
pobytu v zahraničí v preventivní karanténě, premiér ale uvedl, že kvůli aktuální situaci žije odděleně od rodiny.

12:17 Čínské město Šen-čen zakázalo konzumaci psů a koček. Jedná se podle Reuters o součást širšího omezení obchodu s volně žijícími živočichy, které úřady zavádějí od propuknutí
pandemie. Vědci mají podezření, že se nový virus na lidi přešel ze zvířat. Někteří z prvních v Číně diagnostikovaných pacientů s COVID-19 byli vystaveni zvířecímu trhu ve městě Wu-chan, kde se
prodávali například netopýři, hadi nebo cibetky.

12:09 Jihomoravští policisté od začátku týdne zasahovali rovnou na několika venkovních sešlostech. Na nich pak, navzdory vyhlášenému zákazu volného pohybu, pohotově načapali několik
opilých mladistvých.

12:04 „Stále působíme na našich hranicích a odhalujeme nakažené osoby,“ informovalo Ministerstvo obrany.

11:59 Fakultní nemocnice Brno poděkovala fotbalovému klubu FC Zbrojovka za to, že v rámci projektu „Zbrojovácká výzva“ pro nemocnici vybral už milion korun.

11:55 Počet obětí ve Španělsku přesáhl 10 tisíc. Za poslední den přibylo v zemi 950 úmrtí a celkový počet se momentálně vyšplhal na 10 003. Ve Španělsku je aktuálně 110 238 nakažených, tedy
už jen asi o tři stovky méně než ve druhé nejvíce zasažené Itálii.

11:49 Nově spuštěný projekt Zachraň hospodu má pomoci podnikům, které jsou zasaženy restriktivními vládními opatřeními zavedenými v souvislosti s epidemií koronaviru. Zájemci si mohou na
webových stránkách projektu kupovat poukazy vybraných podniků, které uplatní ve chvíli, kdy budou moci znovu otevřít. Podle odhadů Asociace hotelů a restaurací klesnou celkové roční tržby
restaurací o čtyřicet procent, a to ještě v případě, že budou moci obnovit provoz v červnu. Sektor má včetně návazných provozů zaměstnávat kolem čtvrt milionu lidí a jen na dani z přidané hodnoty
v loňském roce odvedly restaurace a hospody zhruba 45 miliard korun.

11:40 První kolo žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II je po třech hodinách vyčerpáno. O úvěr zažádalo přes 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů, uvedla s odkazem na
informace Českomoravské záruční a rozvojové banky ČTK. Banka bude žádosti vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu začne 20. dubna.

11:35 Policie nechce lidi šikanovat a líčit na ně pasti. Má ale mít efektivní nástroj pro případ záměrného nedodržování vládních nařízení v současném nouzovém stavu, zaznělo po jednání
Ústředního krizového štábu k návrhu posílení pravomocí policistů, kteří by mohli přestupky pokutovat do výše deseti milionů korun.

11:29 Kvůli nákaze uzavřely americké úřady i Velký kaňon s řekou Colorado, který patří mezi sedm divů světa.

11:26 Sledovanost placených televizních služeb se v posledních dvou týdnech zvýšila zhruba o pětinu. Důvodem mají být zejména mimořádná restriktivní opatření proti šíření epidemie. Největší
zájem je o zpravodajské a dětské kanály. Mezi divácky nejoblíbenější programy se zařadily také stanice pro dospělé, uvedla s odkazem na informace vysílatelů ČTK.

11:23 Podle Jana Hamáčka vývoj situace počtů nakažených v ČR potvrzuje, že opatření, která vláda přijala na počátku krize, fungují. V opatření však budeme muset vydržet.

11:21 Potenciální „prodloužení nouzového stavu o třicet dní neznamená automatické prodloužení všech opatření do doby platnosti nouzového stavu,“ zdůraznil předseda Ústředního krizového
štábu Jan Hamáček na tiskové konferenci po jednání skupiny. Nouzový stav je pouze právní rámec, ve kterém se vláda pohybuje a který jí umožňuje pružněji reagovat, dodal.

11:15 ČSSD podle ministra vnitra Jana Hamáčka „podpoří ve sněmovně takový návrh, který umožní vyplacení podpory všem OSVČ, které nejsou současně zaměstnány či nemají další výrazný
vedlejší příjem.“

11:12 „Jdeme příkladem. Jsem hrdý, že Češi @petrludwig a @anetakernova udělali video, které inspiruje celý svět. I Spojené státy,“ informoval premiér Andrej Babiš a označil v příspěvku rovněž
americkou televizní stanici CNN.

11:08 Dnes od 13:30 se uskuteční odjezd českých občanů z tyrolských obcí St. Anton, Galtür, Ischgl, Kappl a See do ČR. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničních věcí.

11:03 Jeho hudba zněla v hollywoodských filmech i v populárních seriálech, za tvorbu byl nominován na Oscara, cenu Tony i Zlatý glóbus a obdržel Emmy. Zákeřný koronavirus se ale neohlíží na
zásluhy a přínos kultuře... Adam Schlesinger prohrál svůj boj s nemocí COVID-19 1. dubna ve věku 52 let. Své poslední dny strávil na plicní ventilaci.

10:56 Menší část nakažených koronavirem vykazuje podle The New York Times také neurologické potíže, jakými jsou zmatenost, záchvaty či mrtvice. Takové symptomy u některých pacientů
hlásí lékaři po celém světě. Typickými příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, jsou kašel, horečka a potíže s dýcháním. Vědci také zaznamenali některé neobvyklé symptomy v
podobě ztráty čichu a chuti či srdečních potíží, nyní se k nim přidaly i neurologické problémy.

10:50 Z obav šířícího se koronaviru se uzavírají hranice nejen států, ale i měst. Dezinfikují se dopravní prostředky a ulice. V Indii to vzali ale zgruntu. Postříkali i lidi migrující za prací, kteří byli na
autobusové zastávce.

10:42 „Současně v poslední době slyšíme, jak jsou vládní opatření přehnaná a neadekvátní. Toto je model, jak by to v ČR vypadalo, kdyby u nás případy rostly tempem některých zemí, které jsou
‚před námi‘,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru.

10:39 Itálie nemá podle svého premiéra Giuseppa Conteho v úmyslu znárodňovat podniky, ale použije zvláštní pravomoci, aby ochránila strategická aktiva, která se mohou stát v důsledku
koronavirové nouze kořistí, uvedla Reuters. Takzvané zlaté pravomoci dávají Římu právo vetovat vznikající podíly ve strategických odvětvích.

10:35 Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by předpokládané dopady koronaviru na sociální služby neměly přesáhnout deset miliard korun. Přístí týden chce podle ČTK otevřít
dotační program pro zhruba pět tisíc žádostí. Domovy seniorů s nedostatkem personálu mohou podporu pro zaměstnávání studentů žádat už podle současných pravidel.

10:10 „Chcete se dozvědět, co je to chytrá karanténa?“ Ministerstvo obrany zveřejnilo animovaný klip, ve kterém je nově testované opatření, které má být brzy uvedeno v praxi, vysvětleno.

10:04 Rekordní denní nárůst nakažených zaznamenalo ve čtvrtek Rusko, když počet pacientů s COVID-19 vzrostl o 771 lidí, uvedlo podle Reuters Ruské centrum reakce na krizové situace.
Celkem je v Rusku hlášeno 3548 případů onemocnění a třicet obětí. Případy jsou evidovány v 76 z více než 80 ruských regionů. S 595 případy zůstává epicentrem nákazy hlavní město Moskva.

9:51 Téměř 900 tisíc lidí ve Španělsku od 12. března, kdy země vydala karanténní opatření, ztratilo práci. Dnešní data o sociálním zabezpečení podle Reuters hovoří o 898 822 lidech. Více než
polovina z nich mají být dočasní/krátkodobí zaměstnanci.

9:39 Kypr dnes prodloužil v souvislosti s omezením šíření koronaviru zákaz komerčních leteckých linek do 28 zemí na další dva týdny. Zákaz, který byl zaveden na čtrnáct dní 21. března bude platit
dalších čtrnáct dní, uvedl podle Reuters kyperský ministr dopravy Yiannis Karousos. Uvedl, že rozhodnutí je diktováno jak situací na Kypru, tak dramatickou situací v dalších evropských státech.
Kypr má zatím 320 nakažených a devět obětí.

9:33 Pardubický kraj spustil pro praktické lékaře a pracovníky v sociálních službách a školství v regionu elektronický objednávkový systém pro získání ochranných prostředků proti koronaviru.
Každý si v něm zadá týdenní požadavek na dodávku, aby bylo možné lépe plánovat distribuci z centrálního skladu v Chrudimi. Systém se nevztahuje na lékárníky a zubaře, jejichž zásobení
přebírají příslušné komory, uvedlo podle ČTK hejtmanství.

9:27 Filipínský prezident varoval ty, kteří porušují karanténní opatření zavedená v souvislosti s koronavirem, že mohou být zastřeleni, aby nezpůsobovali potíže. „Zhoršuje se to. Takže vám opakuji
závažnost problému a že musíte poslouchat,“ uvedl Rodrigo Duterte podle Reuters. „Mé příkazy policii a armádě… pokud se vyskytnou nějaké problémy a události, kdy se budou bránit a vaše
životy budou v nebezpečí, zastřelte je.“

9:15 Na celém světě se již nakazilo onemocněním COVID-19 přes 937 tisíc lidí, přes 47 tisíc osob zemřelo a téměř 195 tisíc pacientů se vyléčilo. Nejvíce případů evidují USA (215 344), Itálie (110
574) a Španělsko (104 118). Nejvíce obětí má Itálie (13 155), Španělsko (9387) a USA (5112). Vyplývá to z údajů statistického serveru Worldometers.

9:07 Cvičíte s Armádou ČR? Je důležité, abychom nezapomínali ani v současném stavu na pravidelný pohyb. Tento týden předcvičují letci z Čáslavi. Ve čtvrtém díle předvádí rytmické cvičení
Daniela. „A stačí nám k tomu jen dvě vařečky.“
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8:58 Čtyřicátou českou obětí onemocnění COVID-19 je osoba ze Středočeského kraje ve věkovém rozmezí 50–59 let. Dalších 36 z 39 obětí spadá podle webu Ministerstva zdravotnictví do
věkové skupiny 60+.

8:53 Cvičení pro děti, pomoc Červenému kříži i peníze rodinám. České i zahraniční sportovní hvězdy pomáhají v boji s COVID-19.

8:47 Česká republika podle aktuálních dat Ministerstva zdravotnictví eviduje 3604 případů nákazy onemocněním COVID-19, 61 osob se uzdravilo a 40 lidí s přičiněním onemocnění zemřelo.
Celkový počet provedených laboratorních testů je 60 990.

8:42 Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová informovala o aktuálním počtu karantén a neschopenek.

8:40 „Vypadá to velmi nadějně, díky všem, kteří dodržují vládní nařízení…“ napsal ministr vnitra Jan Hamáček ke sdílenému příspěvku s aktuálním grafem průměrného mezidenního nárůstu.

8:35 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) od dnešní osmé hodiny přijímá žádosti o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II, informuje ČTK. Vyčleněno v něm je 1,5
miliardy korun. Podnikatelé mohou žádat o půjčky do 15 milionů korun nebo o příspěvek na úhradu úroků až do milionu korun. Program je financován ze strukturálních fondů EU, a proto v 1. kole
nemohou žádat pražské firmy. Úvěr je nutné začít vyřizovat u některé z komerčních bank zapojených do programu.

08:14 Na Vysočině se z nemoci COVID-19 vyléčil první nakažený. Dva negativní testy na koronavirus za sebou vyléčení potvrdily u pacienta z Jihlavska.

08:02 Máme pro vás zprávu od našeho kapitána Jakuba Voráčka, který se za ČR vždy bil v první lajně na ledě.

07:50 Se zrušením většiny sportovních soutěží zmizela i možnost sportovních sázek. Španělé, kteří jsou kvůli pandemii způsobené koronavirem již přes dva týdny v karanténě, se proto ve stále
větším počtu přesouvají k hraní pokeru na internetu a dalším potenciálně návykovým hrám. Vláda zareagovala tím, že zakázala provozovatelům online hazardních her téměř veškerou reklamu.

07:47 Celý svět hledá účinný lék na virus. I Češi:

07:35 Německo v úterý potvrdilo infekci u 5453 lidí, celková bilance tak podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vzrostla na 67 366 případů. Nemoci COVID-19 dosud v zemi podlehlo 732 lidí. Země
rozhodla o prodloužení stávajících opatření, jako je zákaz shromažďování, do konce velikonočních prázdnin, tedy do 19. dubna.

07:22 Pandemie zasáhla i předpovědi počasí! Světová meteorologická organizace uvedla, že kvůli zastavení letecké dopravy v důsledku pandemie bude počasí méně předvídatelné a
pozorování klimatu méně přesné. Pro meteorologické modely totiž chybějí data, která za normálních okolností obstarávají senzory na letadlech.

07:15 Prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky, mohou od dnešních 06:00 otevřít. Rozhodla o tom ve středu vláda. Zákaz prodeje se nově nevztahuje ani na prodej potravin v
obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí. Týká se to například takzvaného smíšeného zboží. Domácí potřeby mezi ostatním sortimentem musí ale nabízet například i respirátory,
roušky, ústenky, šátky, šály, rukavice nebo dezinfekci. Další opatření platí dál.

07:00 Ve Spojených státech, které jsou co do počtu nakažených nejhůře stiženou zemí na světě, si nákaza podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse vyžádala 4476 obětí. Případů nákazy bylo v
celé zemi zaznamenáno 203 608. Jenom ve státě New York přibylo za 24 hodin téměř 8000 případů, celkem je tam nakaženo přes 83 000, tedy víc než v celé Číně.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: KORONAVIRUS ONLINE: Nemoci podlehlo už 44 lidí, celkem má ČR 3805 testy potvrzených pacientů. ( Prima.iprima.cz - Zpravodajství, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (13:11:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Josef Mačí

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

V Česku zemřelo s koronavirem 40 lidí. Minimálně osm z nich žilo v domovech pro seniory. Ty nebyly přes sliby vlády dostatečně vybaveny ochrannými prostředky.

Ještě předminulou neděli posílala rodině videozprávu, že se má dobře. Hned následující pondělí ale 91letou ženu z pražského domova seniorů v Michli museli převézt do nemocnice. V úterý jí
potvrdili nákazu koronavirem a ve středu zemřela.

„Bylo to hrozně rychlé,“ popsala pro Seznam Zprávy její vnučka Helena Procházková.

Moje babička není jen číslo, říká vnučka osmé oběti nákazy koronavirem

Právě senioři jsou nejohroženější skupinou nového typu pandemie. V některých zemích zemřelo i 15 procent nakažených lidí nad 80 let.

Česko hlásí ke čtvrtečnímu ránu 40 obětí COVID-19. Minimálně u poloviny z nich známe přesné stáří. Průměrně šlo o lidi ve věku 80 let. I většina dalších pacientů byla ale z řad seniorů.
Ministerstvo zdravotnictví však oficiálně uvádí u zemřelých pouze věkovou skupinu. Víme tak, že z dalších obětí podlehlo koronaviru 18 lidí nad 60 let, jeden člověk ve věku 50 až 59 let a jeden ve
věkové kategorii 0 až 49 let.

Koronavirus v domovech pro seniory

Největším problémem jsou stále nákazy v domovech pro seniory. Hned první oběť koronaviru prošla pražským domovem pro seniory v Chodově. Z veřejně dostupných dat, která Seznam Zprávy
nasbíraly, se ukazuje, že nejméně pětina obětí koronaviru v Česku je právě mezi lidmi z domovů pro seniory. Pokud se v nich nákaza objeví, velmi rychle se šíří a hlavně má nemoc COVID-19 u
jejich obyvatel, kteří jsou velmi často starší 80 let, nejzávažnější průběh.

K tomu je ale nutné dodat, že nemoci podlehli především lidé, kteří měli nějaké další závažné onemocnění, například chronické plicní nebo srdeční choroby nebo onkologická onemocnění.

„Děkuji všem seniorům. Myslím na vás, jak zvládáte psychicky nesmírně náročnou situaci. Potřebujeme vás, ani nevíte jak,“ poděkoval seniorům minulé pondělí v projevu premiér Andrej Babiš a
prosil je, aby se chránili.

To ale kontrastuje s tím, že většina domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb neměla ani na konci minulého týdne dostatek ochranných pomůcek. Z průzkumu Asociace
poskytovatelů sociálních služeb vyplynulo, že 90 procent zařízení nemá ani jeden respirátor nejvyšší třídy. Každému dvanáctému poskytovateli navíc chyběl i jakýkoliv respirátor s nižší
ochranou nebo roušky.

„Během včerejšího dne a někde i dříve došlo k distribuci ochranných prostředků. Respirátory z čínské dodávky zamířily do většiny pobytových služeb v řádu jednotek nebo desítek kusů,“ říká
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký.

Operace Čína: Roušky mohly být dřív, ale Vojtěch je nezvládl zaplatit

Bez ochranných pomůcek desítky nakažených

Situace se tak částečně zlepšila až poté, co se koronavirem nakazili klienti v osmi domovech pro seniory. Kromě nich hlásí nakaženou zaměstnankyni také další dům pro seniory v Trnové na
Plzeňsku, pozitivní výsledek na koronavirus měli také senioři v pečovatelských domech v Příbrami a Českém Krumlově. Nakažení pacienti staršího věku jsou i na dvou pražských odděleních
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následné péče – v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi a Thomayerově nemocnici.

APSS i zdravotnické odbory už přitom začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD) se pak minulý týden pohádali na sociální síti Twitter o to, kdo měl ochranné pomůcky mezi domovy pro seniory distribuovat.

Hamáček: Proč jsem se pohádal s Vojtěchem? Nervy pracují, ale byla to chyba

Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdříve je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než očekávaly.

„Budeme nyní řešit, aby se ochranné prostředky dostaly i do terénních služeb. Pokud navíc pečovatelka dochází ke klientovi, tak nemá informaci, jestli není pozitivní nebo v karanténě, a může tak
nákazu roznést i mezi další klienty,“ varuje Horecký.

Celkem je v domovech pro seniory, pečovatelských domech a pražských zařízeních následné péče podle veřejně dostupných informací, které Seznam Zprávy nasbíraly, nejméně 127 nakažených
seniorů a 40 zaměstnanců.

Čísla ale budou daleko vyšší. Pražská hygienická stanice totiž zakázala domovům a nemocnicím komentovat počty nakažených. Zveřejňuje pouze souhrnná čísla. Jen v domovech pro seniory v
pražské Michli a Chodově a lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi a Thomayerově nemocnici je k 1. dubnu 98 nakažených seniorů, z nichž je 34
izolováno v nemocnici. Dalších 71 klientů zůstává v karanténě. Tato zařízení hlásí také 28 pozitivních testů u personálu, dva zaměstnanci jsou hospitalizováni v nemocnici. Celkem 54 zaměstnanců
je doma v karanténě.

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

Začíná fungovat testování

V hlavním městě je situace nejdramatičtější. Z celkového počtu 3 604 potvrzených případů ve čtvrtek ráno připadá na Prahu 959 osob s COVID-19. Přes 17 procent pacientů v Česku je navíc
starších 65 let, u nich je největší riziko závažného průběhu nemoci.

Kvůli nebezpečí nakažení v dalších domovech pro seniory vydalo ministerstvo zdravotnictví minulý týden opatření, aby každé takové zařízení vyčlenilo pro seniory s případným pozitivním testem na
COVID-19 desetinu kapacity. To ale řada domovů nemůže splnit, například kvůli velikosti budovy. Hejtmani se tak se zástupci vlády v pondělí dohodli, že pro taková zařízení zajistí zvláštní
kapacity pro nakažené klienty kraje.

„To rozhodl někdo, kdo to tu neviděl.“ Nakažené seniory izolovali do lázní

Domovy mohou navíc od začátku týdne přijímat pouze klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.

„Začíná fungovat testování klientů, kteří se vrací z nemocnice. To bylo jedno z největších rizik nákazy,“ dodává Horecký.

Takový postup zafungoval například v ostravském Domově pro seniory Iris. Jedna z klientek se vracela do zařízení z městské nemocnice a test u ní ukázal, že je pozitivní. Díky tomu nepřišla do
kontaktu s dalšími obyvateli domova.

Sdílejte článek

Související články

Nedělejte z nás blbečky. Vojtěch schytává kritiku od domovů pro seniory
Místo vojáků pomohou v nejzasaženějším domově pro seniory hasiči
Domovy seniorů mají nový problém. Jak a kdo má splnit nařízení o testech

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Nejména každá pátá oběť koronaviru v Česku je z domovů pro seniory ( SeznamZpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (20:03:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Vlada.cz - Pro média NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat paní vicepremiérku a ministryni financí paní
Alenu Schillerovou.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, všichni i u obrazovek. Dovolte, abychom vás seznámili s velmi důležitými body, které dnes
vláda řešila. Začnu nejdřív u agendy Ministerstva financí. Dnes jsme schválili dlouho očekáváný zákon o kompenzacích pro osoby samostatně výdělečně činné. Říkáme mu jinak ve stručnosti
Pětadvacítka, protože jsme rozhodli, že osoby samostatně výdělečné činné, a to nejsou jenom živnostníci, kteří podnikají na základě živnostenského zákona, ale jsou to i další osoby, které mají
podnikání jako předmět hlavní činnosti. Mohou to být různá svobodná povolání, mohou to být lidé, kteří podnikají na základě speciálních zákonů – různí poradci, lékaři a tak dále, samozřejmě
herci, svobodná povolání, těch je velké množství.

A my jsme navázali definici toho, koho se týká tato podpora, a hned řeknu o ní něco bližšího, na zákon o důchodovém pojištění a nárok na tuto podporu budou mít i lidé, kteří podnikají na vedlejší
činnost. To znamená například invalidní důchodci, starobní důchodci, rodiče, kteří pobírají mateřskou nebo rodičovský příspěvek, kteří pobírají příspěvek na péči o nějakou další osobu a vedle
toho ještě podnikají. Takže jsme rozšířili okruh těchto osob.

Samozřejmě podmínka je ta, že mají ztíženo podnikání v důsledku této pandemie. A jsou to tedy – buď jsme jim zavřeli provozovnu, nebo jsme jim jiným způsobem ztížili podnikaní. Klasický
příklad třeba průvodci a samozřejmě je jich celá další řada.

A podmínkou je, že jejich tržby, příjmy poklesly za poslední tři měsíce předcházející rozhodnému období – to znamená leden, únor, březen 2020 a srovnáno s lednem, únorem, březnem 2019 –
alespoň o deset procent. To znamená, že v podstatě takto jsme tam dali symbolickou podmínku. Další podmínkou je, že podnikali v roce 2019, jejich hrubé tržby činily 15 tisíc měsíčně, to znamená
v celém roce je to 180 tisíc. A pokud podnikali třeba jenom část roku, minimálně jeden měsíc, tak za ten měsíc 15 tisíc korun.

Co je nejdůležitější, tak je rozhodné období. Tím rozhodným obdobím je datum od 12. března, čili od okamžiku, kdy jsme zahájili nouzový stav, do konce dubna. To znamená, že ta podpora
odpovídá částce 500 korun denně, krát tedy tento měsíc a půl je pětadvacet tisíc. Což proto tady mám, v rukou držím, tento symbol tohoto zákona, a to je pětadvacítka.

Spravovat tento bonus budou finanční úřady. To znamená, od účinnosti zákona se budou podávat velice jednoduché žádosti. My je v tuto chvíli finalizujeme. Ta žádost bude na jednu stranu. Bude
tam osoba, kromě svých identifikačních údajů uvede, čestně prohlásí, že nepobírá dávky hmotné nouze, nepobírá nemocenskou, to znamená, nepobírá nějakou jinou podporu. V daný okamžik se
prostě podepíše, uvede číslo účtu, na které potom bude tato podpora neprodleně zaslána.

Chceme, abychom vlastně minimalizovali kontakt s úředníky Finanční správy, tak budeme preferovat, aby tento formulář byl vyplněn elektronicky. Za předpokladu, že to pro někoho bude problém,
tak dnes má Finanční správa na různých dostupných místech sběrné boxy, kam mohou podnikatelé, fyzické osoby, vhodit daňové přiznání, pokud ho chtějí podat už nyní, protože nárokují nárok na
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vrácení přeplatku, a tam uvedou kontakt, e-mail, telefonní číslo a Finanční správa obratem potvrdí, že žádost obdržela. Takže jedná se nám o to, aby to bylo jednoduché a aby to bylo rychlé.

Tento bonus je vratkou. Vratka bude spravována odděleně od ostatních daňových nedoplatků. To znamená, nemůže dojít k tomu, že by byla použita na případné nedoplatky daného žadatele.
Nebo že by se mohla stát předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce. Takže bude naprosto oddělena a je zaručeno těm žadatelům, že jim bude vyplacena. Takže tolik k tomuto instrumentu.

Já jsem ráda, že byl schválen jednomyslně vládou a bude zařazen na jednání schůze Poslanecké sněmovny 7. 4. 2020 v takzvaném stavu legislativní nouze. Vnímáme to jako velmi významnou
podporu osobám samostatně výdělečně činným a nejen těm, pro které to je hlavní předmět podnikání, ale i pro ty, kteří si podnikáním přivydělávali v poměrně široké míře. Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den. Dámy a pánové, já bych vám ráda oznámila, že jsme schválili definitivně parametry a podmínky programu Antivirus, který bude
startovat zítra, to znamená 1. dubna.

Jeho způsobilost je od 12. března, to znamená, že podnikatelé mohou žádat stát o příspěvky na náhrady mezd v časovém období od 12. března, vyhlášení stavu nouze, do konce měsíce dubna. S
tím, že je tam možnost prodloužení, pokud tak vláda rozhodne. To bude samozřejmě záviset na vývoji pandemie koronaviru.

Důležité je říct, že opticky program zjednodušujeme, proto režimy A a B místo těch původních pěti. Do A jednoduše řečeno spadají lidé, kteří byli umístěni do karantény a zaměstnavatelé v rámci
nemocenského platí prvních čtrnáct dní, a pak také podniky, které jsme zavřeli, a proto nemohly provozovat svoji činnost.

Režim B jsou tak zvané související hospodářské potíže a to znamená, že jsou tam firmy, které mají buď snížený odbyt svého zboží nebo služeb, mají problémy s tím, že jim ve větším množství
nepřicházejí zaměstnanci, a proto nemohou fungovat v tom normálním režimu, anebo také jim chybí subdodávky.

Režim nebo program Antivirus se bude počítat v těch obou režimech A a B ze superhrubé mzdy, to je důležité říct. U režimu A je to 80 procent superhrubé mzdy, maximálně však 39 000 korun. U
režimu B je to 60 procent superhrubé mzdy, maximálně však 29 000 korun. Takže já to ještě zopakuji. U režimu A 80 procent ze superhrubé mzdy, maximálně 39 000, u režimu B 60 procent ze
superhrubé mzdy, maximálně však 29 000 korun.

Máme tam podmínky. Ty podmínky jsou velmi poctivě vyjmenovány v kapitole, která se jmenuje Podmínky programu. Metodika programu Antivirus byla zveřejněna na webu Ministerstva práce a
sociálních věcí, takže tam ji najdete. A mezi ty nejdůležitější podmínky uvedu to, že zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce. Zaměstnanec, u kterého žádá o proplacení příspěvku na mzdy,
tak nesmí být ve výpovědi. A třetí důležitá podmínka je, že zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést odvody a vyplatit mu samozřejmě mzdu.

Důležité je také říci, že se to týká firem v podnikové sféře a zaměstnanci musí být v pracovním poměru. To znamená, že se musí účastnit nemocenského a důchodového pojištění.

Asi vás budou zajímat dopady na státní rozpočet. My máme ty odhady podle současného stavu trhu práce a českého hospodářství a se zohledněním predikcí propadu HDP odhadnuté na měsíc
březen. Upozorňuji: měsíc březen ve výši 10,9 miliardy korun. To znamená na polovinu měsíce je to téměř 11 miliard. Logicky pak předpokládáme, že v měsíci dubnu by to byl dvojnásobek.

Já chci upozornit, že každé procento dodatečné nezaměstnanosti, to znamená nad rámec té, jak ještě známe, únorové, by to znamenalo 53 000 nezaměstnaných, to je to jedno procento, stojí
státní rozpočet 1,7 miliardy minimálně. Je to propad příjmu státního rozpočtu a zároveň jsou to výdaje na pojistných i nepojistných sociálních dávkách. To znamená, za každé procento
nezaměstnaných to stát stojí 1,7 miliardy korun měsíčně.

Co je důležité říci: Program Antivirus je naplánován tak, že zítra nastartuje. 6. dubna, to je příští pondělí, zpřístupníme webovou aplikaci, protože celý ten proces poběží plně elektronicky. Já bych
chtěla apelovat na všechny firmy a podniky, aby v zájmu té hladké administrace nevolali na úřady práce a nedotazovali se na základní věci. My zítra spustíme základní kampaň, kde budeme
informovat o tom, jak program běží.

Teď je zveřejněna metodika na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, uděláme seznam nejčastějších dotazů. Máme na webu úřadu práce i ministerstva nasazeny chatboty. To znamená,
prosím, nevolejte na úřady práce, protože se ten program může týkat až 280 000 firem. Pokud budou všechny volat na úřady práce, tak úřady práce budou zahlceny a nebudou moci ten program
plynule administrovat.

Jak jsem zmínila, k proplacení těch náhrad mezd proběhne, jakmile podniky vyplatí mzdy nebo náhrady mezd svým zaměstnancům, tak poté si mohou okamžitě žádat na úřadu práce o jejich
refundaci. Důležitý aspekt je také to, že my budeme klást sice důraz na to, aby ten proces žádání o finanční prostředky byl maximálně hladký, extrémně rychlý a zároveň bezpapírový s minimem
požadovaných informací, nicméně podmínky toho programu a všechny informace najdete v té metodice. Jsou nastaveny tak, že se počítá s plošným systémem kontrol během celého procesu
vyplácení příspěvků na mzdy.

To znamená ještě jednou: Chceme, aby to byl rychlý program, aby fungoval. Bude se týkat obrovského množství firem, kterým chceme přispívat na mzdy, aby nepropouštěly, ale velmi důležitá je
spolupráce ze strany firem a žadatelů a všechny informace, které budou klíčové nad rámec toho, co jsem řekla, nad rámec té metodiky, tak budeme zveřejňovat a informovat v dalších dnech.
Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych ještě doplnil jeden bod v usnesení v rámci tzv. kurzarbeitu, který ukládá
ministryni práce a sociálních věcí, současně paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí a mě jakožto místopředsedovi vlády a ministru průmyslu, abychom vytvořili a připravili do pondělí
příštího týdne ještě tzv. režim C. A režim C bude poskytovat kompenzace pro firmy, které pokračují v činnosti a u některých došlo jednoznačně k poklesu buď výnosu, nebo produkce, to budeme
ještě dolaďovat

Principiálně jde o to, že chceme motivovat firmy a společnosti, u nichž došlo k prokazatelnému poklesu, ale zaměstnávají a dávají sto procent svým zaměstnancům, určitým motivačním bonusem z
hrubé mzdy to, aby i nadále, zjednodušeně řečeno, v tomto pokračovaly. To znamená, je to motivační prvek. Do pondělí tady společně s kolegyněmi připravíme.

Dovolte současně, abych i poděkoval kolegyním za opravdu velký kus práce, který se odvedl, protože oba ty nástroje, které teď byly představeny, jsou zcela zásadními jak pro osoby samostatně
výdělečně činné, tak pro společnosti, firmy, podniky, ale také pochopitelně i pro živnostníky, kteří zaměstnávají.

Když bych si dovolil zrekapitulovat všechny nástroje, které tady dnes máme, tak je to kurzarbeit, kterým kompenzujeme všem nebo většině firem, které fungují v oblasti výroby, v oblasti služeb, v
oblasti obchodu, kompenzujeme v těch bodech, které představila paní ministryně Maláčová jejich mzdy. Současně jsme zavedli ošetřovné, a to tedy jak prodloužení ošetřovného pro zaměstnance,
tak ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné.

Pouze upřesňuji to, že zatímco ošetřovné pro zaměstnance je plně v režii Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce, tak ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné se
bude moci od zítřka žádat přes Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo živnostenské úřady.

Současně se pro OSVČ schválil režim odpuštění sociálních a zdravotních záloh, což je 5000 tis. měsíčně a tak, jak představila ministryně financí, patnáctitisícová částka v průměru za měsíc pro
každou osobu samostatně výdělečně činnou.

Současně k tomu připravujeme režimy odkladu splátek vůči bankovním domům, což bude zítra představeno. Současně já zítra představím režim zákonný, společně s paní ministryní spravedlnosti,
odkladu nájmů pro dotčené firmy, které jsme odstavily od jejich aktivity, a současně realizujeme bezúročné bankovní půjčky, které jedou, proplácí se v řádech sta milionů denně prostřednictvím
ČMZRB. Je tam ještě dostatek zdrojů a my budeme je současně překlápět pro velké firmy prostřednictvím EGAP.

Zjednodušeně řečeno, na této škále jsme přesvědčeni, že už se dá najít seriózní a dobrý základ pro to, abychom snížili náklady všech dotčených firem. Za mě je to vše a já děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. A ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Já děkuji. Dobrý podvečer. Tak pokud jde o naše návrhy, tak dnes byl vládě předložen návrh zákona ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru a
týká se to v podstatě celé justice a týká se to poškozených obětí trestných činů, právnických osob a účastníků na soudních řízeních

Tak jsou tam takové čtyři základní body. Ten první bod je prominutí zmeškání lhůt. Návrh rozšiřuje možnost prominutí lhůt tam, kde to dnes není možné. Bude se to samozřejmě posuzovat
individuálně a prominutí se bude týkat, byla-li zmeškána lhůta z důvodu nařízených mimořádných opatření. Bude se to promítat do občanského soudního řízení, insolvenční řízení, potom
exekučního řízení, výkonu rozhodnutí soudního řízení správního, trestního řízení, řízení před Ústavním soudem a před Ministerstvem spravedlnosti. Tak to je jeden bod.

Pak se to týká insolvencí. Změny přinášejí pomoc zejména podnikatelům, ale i dlužníkům. Jelikož podnikání může být v důsledku této situace ohroženo, a pokud jde o dlužníky v oddlužení, ti
mohou mít problém s poklesem, či dokonce výpadkem příjmů.

Na pomoc podnikatelům jsou zacílená zejména tato opatření: odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí šesti měsíců od ukončení
mimořádného opatření. Dále k věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna tohoto roku se nebude přihlížet. Tím se poskytne podnikatelům více času řešit tuto problematiku způsobenou
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koronavirem.

Dále je tam institut mimořádného moratoria a nabízí zvláštní ochranný režim, po dobu jeho, po jehož dobu je chránit před rozhodnutí o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik. Dlužníkům v
oddlužení by pak mohla pomoci opatření: Stará oddlužení soud nezruší, když dlužník nebude platit splátkový kalendář, a osvobození od dluhu ve starých oddluženích, i pokud dlužník splatí méně
než 30 procent v důsledku tedy této koronavirové situace.

Pak je tam třetí bod, zastavování exekucí. Jedná se o bezvýsledné exekuce, kde je jasné, že se nic nevydobyde. Exekutor bude mít povinnost rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po
dobu posledních tří let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tu dobu zajištěn žádný majetek, který by stačil na krytí nákladů exekuce. Rozhodnutí o zastavení by
mohl odvrátit pouze věřitel, pokud by složil zálohu na náklady exekuce v přiměřené lhůtě.

A jako čtvrté opatření je tam zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám, kdy tedy bude zajištěno, že po dobu trvání mimořádných opatření budou moci rozhodovat orgány právnických osob
s využitím technických prostředků nebo rozhodováním per rollam, což dosud nebylo možné.

Děkuji za pozornost, rovněž to prošlo jednomyslně, a jde to tedy v 7. 4. do Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. A ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové, i ode mne. Já jsem dnes na vládě neměl žádný bod, ale dovoluji si vás aspoň informovat o některých věcech z agendy
Ministerstva zdravotnictví.

Asi první věc, která vás možná zajímá, je aktuální epidemiologická situace. K osmnácté hodině v České republice máme 3 238 pozitivních případů, 29 zemřelých, ovšem 45 vyléčených pacientů.
To znamená, opět se nám poměrně zvýšil od včerejška počet vyléčených, což je pozitivní. Jsou to lidé, kteří vlastně byli v té první vlně infikovaných, jedni z těch prvních pacientů, tak zdá se, že
skutečně po tom zhruba měsíci jsou již negativní podle těch kontrolních testů, takže je můžeme označit za vyléčené. To znamená čtyřicet pět vyléčených pacientů v tuto chvíli. Takže tolik jenom k
té aktuální situaci.

Viděli jste možná včerejší data za celý den, kdy si myslím, že můžeme být poměrně optimističtí v tom směru, že jsme provedli nejvíce testů prozatím od doby testování, a přitom ten záchyt byl
poměrně nízký, takže ten poměr je pozitivní.

My budeme zítra prezentovat ráno na Ministerstvu zdravotnictví s Ústavem zdravotnických informací a statistiky určitou modelaci, opět, vývoje té epidemie u nás, takže vás samozřejmě na tu
konferenci také zvu a myslím si, že i tato data se tam projeví poměrně pozitivně.

Jinak pokud jde o další agendu Ministerstva zdravotnictví v tomto směru, rád bych zmínil, že jsme spustili linku pro zdravotníky, linku psychické podpory, protože vnímáme, že celá tato situace je
samozřejmě náročná pro nás všechny, ale pro zdravotníky obzvlášť. Je to zřejmé a potřebují mít v tomto směru určitou podporu. Takže byla spuštěna speciální linka, která je určena pro
zdravotníky, kde jsou na druhém konci drátu nebo linky jejich kolegové speciálně vyškolení, kteří jsou jim schopni pomoci, i pokud jsou v nějaké stresové situaci, úzkosti a podobně. Takže to si
myslím, že je velmi důležité.

Druhá věc, která je také důležitá, že jsme se rozhodli, že pořídíme do všech nemocnic v České republice termokamery. Dnes jsme učinili objednávku na 500 termokamer, které budou rozmístěny
ve všech nemocnicích. Ono už se to děje v různých úřadech a podobně, takže myslím si, že v nemocnicích by to mělo být také. Příští týden přijde prvních 50 a budeme takto vlastně v následujících
dnech a týdnech termokamery rozmísťovat tak, abychom byli schopni definovat nebo identifikovat již na vstupu případně potenciálně infekční pacienty, kteří tady budou vykazovat zvýšenou
teplotu.

Třetí bod, který bych chtěl zmínit, protože dnes to bylo i téma v jednom médiu nejmenovaném, kde byla chybná informace o tom, že by v Praze snad měl poklesnout počet odběrových míst. Není
tomu tak, naopak se zvýšil. Máme dnes čtyři odběrová místa v Praze, takže nejsou dvě, jak někde bylo prezentováno. My jsme to pak opravovali.

Takže skutečně čtyři odběrová místa, která jsou dnes k dispozici Pražanům. Jedno je dokonce i pro samoplátce na Veleslavíně. Jsou zveřejněny na našich internetových stránkách. Celkově
máme 58 odběrových míst v České republice, takže jsme navýšili ten počet, a 72 laboratoří, které aktuálně testují, takže opět navýšení, od čehož si slibujeme zase navýšení počtu testovaných
vzorků. Takže tolik jenom nějaká základní statistická čísla, že skutečně pracujeme na této oblasti testování odběrů, protože to je pro nás jedna z priorit. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A pokud by chtěl ještě něco dodat pan náměstek Prymula…

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já jenom bych si dovolil okomentovat dvě skutečnosti. My jsme tady opakovaně dostávali dotazy, proč je tak málo vyléčených pacientů.
Tak my jsme slibovali, že v určité fázi té epidemie to nastane, a ta doba přišla. To znamená, že teď už bude docházet k poměrně častému nárůstu těch vyléčených pacientů tak, jak ta doba
odpovídá ukončení vylučování viru.

Druhá skutečnost, kterou bych chtěl okomentovat, je to, co bylo zveřejněno Světovou zdravotnickou organizací, co se týkalo používání roušek. Já už jsem to dnes v masmédiích komentoval, ale
zmíním to tady ještě jednou, protože si myslím, že je to věc důležitá. Světová zdravotnická organizace zveřejnila určitou pochybnost, že je vhodné nosit roušky, a v podstatě řekla, že ty roušky
mohou být i nebezpečné.

Z toho textu vyplývá, že to prohlášení je částečně politické. Je motivováno tím, aby nebyly roušky zneužívány a odebírány zdravotnickému personálu, protože veškerého ochranného materiálu je
obrovský nedostatek. Já si myslím, že tento problém v České republice nehrozí. Ještě jednou bych chtěl poděkovat našemu obyvatelstvu, jak přistoupilo k této problematice, že v podstatě
používáme roušky látkové.

Co se týká té faktické věci, tak ty roušky nepoužíváme proto, že bychom chtěli chránit sebe. Tam ta míra ochrany je skutečně malá. Ale my chráníme své okolí. To znamená, ta rouška se používá
proto, abychom neuvolňovali aerosol při dýchání, kýchání. A je zřejmé, že tady ta míra protekce je kolem 80 procent. Takže pokud všichni roušky nosí, tak se ten aerosol nevytváří a to znamená,
nikdo se snadno nenakazí.

Druhá věc je, že manipulace s tou rouškou také není tak riziková, pokud samozřejmě ji všichni používají. To znamená to ulpívání aerosolu zevně je minimalizováno. A celý tento proces nepochybně
může vést k nějakým polemikám, ale já si myslím, že tady je poměrně zřejmé, že ten význam tady je. My jsme ho byli schopni i namodelovat a my nejsme nepochybně v opatření, které by nás
limitovalo v opouštění domovů. Kdybychom měli zákaz vycházení a byli jenom doma, tak logicky jen doma by hrozil nějaký přenos. Tak tomu není a my se snažíme chránit v těch profesních
kontaktech, aby k tomu přenosu nedocházelo.

Určitě je nezbytné, aby rouška byla kombinována s hygienou, zejména rukou, protože další možnosti přenosu jsou touto cestou. Obecně používání roušek a hygiena rukou v našich podmínkách je
jedno z klíčových opatření, které není až tak náročné, abychom ho v podstatě akceptovali.

Co se týká těch dalších opatření, tak nepochybně teď nastává doba, abychom je nějakým způsobem revidovali, abychom je eventuálně po Velikonocích uvolnili, a budeme nahrazovat tou rychlou
karanténou, jak jsme si o ni říkali. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Česká televize, prosím.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den. Já budu mít dva okruhy dotazů. Nejprve tedy ty ekonomické, co se týká toho kurzarbeitu. Respektive pana Havlíčka bych se chtěla zeptat na tu
variantu C, jaké tam budou podmínky – pokles výroby, nebo obratu? A co se týká příspěvku 15 000 korun, tak pokud nějaký živnostník v důsledku těch opatření pozastavil živnost, přihlásil se na
úřad práce. Dotkne se ho tato částka také nějakým způsobem, budeme na to mít nárok? Pak bych položila další dotazy. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: My ty finální podmínky budeme ještě diskutovat s kolegyněmi z Ministerstva práce a sociálních věcí a
z Ministerstva financí. My jsme dnes už to měli poměrně rozdiskutováno. Ale protože jsme nechtěli udělat nějaké unáhlené rozhodnutí a potřebujeme všechno ještě dopočítat. Toto jsou zcela
zásadní věci, které teď rozhodujeme, a skutečně kurzarbeit je naprosto zásadním nástrojem pro podporu podnikatelů, a pochopitelně tím pádem se to dotkne i poměrně výrazně rozpočtu, tak
jsme se vzali ještě čas. Nicméně zatím ta představa je taková, že by se jednalo o firmy, které budou mít pokles výnosů nebo produkce o 30 procent budou držet zaměstnance, budou jim dávat 100
procent mzdy a tuto mzdu bychom chtěli kompenzovat v řádu 20 procent.

Alena Schillerová, ministryně financí: Tak na ten váš dotaz… My samozřejmě chceme podporovat živnosti, ať už je dělají jako hlavní činnost, ať už jako vedlejší činnost. Chceme udržet,
překonat tento pro ně velmi složitý a tíživý stav tak, že je podpoříme. Jak tady říkal pan vicepremiér, když se sečtěte podporu tuto, když si k tomu přičtete ošetřovné, pokud pečují o děti do 13 let,
přičtete si k tomu, že promíjíme na půl roku sociální a zdravotní a pak ho promineme v té definitivní minimální výši, což je dalších 5 000 korun, tak myslím, že to už je částka se kterou se dá
vydržet.

Ale samozřejmě sledujeme to, aby to dostali ti, kterým bylo opravdu znemožněno kvůli usnesení vlády buď podnikání z toho důvodu, že jsme zavřeli provozovnu, nebo proto, že prostě toto
usnesení mělo na ně dopady v důsledku dalších jiných opatření, viz třeba oblast cestovního ruchu, průvodci a podobně. To znamená, bude jednou ze součástí toho čestného prohlášení potvrzení
nebo prohlásí čestně ta osoba samostatně výdělečně činná, že právě nečerpá nemocenskou, nečerpá nějaké tyto dávky, protože tam potom nechceme toto kombinovat. Takže v tomto případě, na
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který jste se zeptala, tak ne.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí:  Já ještě jedna věc jestli můžu doplnit, protože tady padá: Podpoříme firmy, podpoříme OSVČ. Celý program Antivirus je o podpoře
zaměstnanců, protože my dáváme příspěvky na mzdy firmám, aby nepropouštěly. To je vlastně smyslem – udržet zaměstnanost, abychom, až se vrátíme k normálnímu životu, mohli opět
pokračovat v tom normálním ekonomickém, ale i běžném životě.

To znamená, že program Antivirus pomáhá zejména zaměstnancům. Jde to přes firmy, přes příspěvky na mzdy nebo na náhrady mezd. Je to vlastně jasný signál do českého hospodářství:
Nepropouštějte své zaměstnance, stát vám finančně pomůže tu těžkou krizovou dobu překlenout. Proto startujeme program Antivirus, ale nepropouštějte své zaměstnance. Je to podpora
zaměstnanců.

Klára Bazalová, Česká televize: Ta další série dotazů, pokusím se být tedy stručná. Paní Schillerová říkala v rozhovoru pro Českou televizi před jednáním vlády, že byste se mohli bavit
případně, zda navrhnete sněmovně prodloužení nouzového stavu. Tak zda jste se o tom bavili s jakým výsledkem? A prosím, v domově pro seniory v Litoměřicích prokázali testy nákazu u 52
klientů. Tak co s tím? Jestli jsou ve hře nějaké další varianty pomoci? Plošné testování? Říkáte, že klienti by se měli izolovat třeba v hotelích, ale jak to tam bude s tím personálem, protože
personál hotelu přece není připravený na tuto situaci. A poslední dotaz: Na stránkách Ministerstva zdravotnictví se píše, že celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace a tam jsou pak ty počty.
Znamená to tedy, že nepočítáte, neevidujete zemřelé doma nebo zemřelé, kteří jsou umístěni právě v zařízeních pro seniory. Tak to máme chápat? Děkuji.

Ministryně financí Alena Schillerová:  Tak já nejdřív k té první otázce. Dnes prodloužení nouzového stavu na pořadu schůze vlády nebylo, ale bude zařazeno na pořad schůze zítra. Takže zítra
o tom vláda bude jednat.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o situaci v Litoměřicích, tak samozřejmě sledujeme. Zatím nebylo, pokud vím, rozhodnuto, jak bude s těmi klienty dále naloženo. Vlastně platí to,
o čem jsem hovořil, a taková je dohoda, že zkrátka, pokud je možné, aby tam ti lidé zůstali na místě, tak je to lepší varianta. Případně je možné využít nějaké náhradní kapacity. Ale samozřejmě,
vždycky tito lidé musí být umístěni tam, kde o ně bude adekvátně postaráno.

Já jsem viděl nějakou debatu mediální o tom objektu v Lázních Toušeň. To je objekt, kde jsou zdravotníci, kde jsou lékaři vyškolení, takže skutečně je zcela vhodný pro tento typ pacientů, kteří
mají nějaký lehký průběh onemocnění. Nepotřebují to akutní lůžkovou péči. Takže v tomto směru si myslím, že takovéto objekty jsou zcela vyhovující. Ale pokud jde o Litoměřice, tak tam si
myslím, že zatím nebylo rozhodnuto, že by ti klienti byli někam převáženi nebo vymisťováni z toho svého zařízení.

Jinak pokud jde o ty hospitalizace, respektive úmrtí při hospitalizaci. My samozřejmě ta data stále precizujeme. Ale skutečně mělo by to být tak, že v tuto chvíli máme veškerá úmrtí, která proběhla
v České republice u pacientů, kteří jsou nemocní na Covid-19. Takže v tuto chvíli jsou to všechno pacienti, kteří byli hospitalizováni. I když byli třeba z těch zařízení sociálních služeb, tak nezemřeli
v těchto zařízeních, ale byli převezeni do některé nemocnice, Bulovka a tak dále, a kde následně tedy zemřeli. Takže to číslo je skutečně validní.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí:  Co se týká seniorů, tak já jsem v pondělí na jednání s hejtmany požadovala, aby kraje začaly budovat dodatečné kapacity, kam můžeme
umístit nakažené, infikované seniory, protože si myslím, že ty současné kapacity nebudou stačit. A myslím, že by mohly v dalších dnech a týdnech narůstat. To si myslím, že je jedna z
nejdůležitějších věcí začít se bavit o tom, jak se může celá situace vyvíjet.

Ta dnešní čísla ukazují, že to může být se opravdu celé zařízení, a pak je potřeba celou situaci řešit razantně. Myslím si, že musíme přistoupit k ráznějšímu testování v těchto zařízeních. A třetí věc
je, která je velmi složitá, musím to také vyřešit s hejtmany a zítra bude další telefonát nebo ten telemost, začít se bavit o tom, kdo zajistí péči v případě, že personál onemocní.

V kraji Vysočina máme například hasiče, kteří s tím pomáhají. Aktivizovali jsme studenty sociálních oborů, ale myslím si, že musíme připravit ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, s
Ústředním krizovým štábem a samozřejmě také s hejtmany jasné plány na všechny tyhle oblasti. To znamená dodatečné kapacity, které budou odpovídat tomu vývoji, zvýšit počet testování jasně
mezi tou nejohroženější skupinou, začít se bavit o tom, kdo zajistí péči, to je nejdůležitější, v případě, že nám onemocní personál.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Tak děkuji. Televize Nova.

Bára Divišová, TV Nova: Dobrý den. Já bych poprosila nejprve pana Vojtěcha, mě upozorňovali teď kolegové z redakce, že na stránkách Ministerstva zdravotnictví je, co se týče těch vyléčení,
pětadvacet.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ale to máte hodinu, která je ranní. Není to ještě aktualizované.

Bára Divišová, TV Nova: Můžete to potom ještě zopakovat, ta čísla, ať to mají v pořádku? Potom na paní ministryni Schillerovou: Nám se ozývají v poslední době, já vím, že o tom budete jednat
zítra, o tom mrazení splátek spotřebitelských úvěrů hypoték a podobně. Ale nám se teď ozývají podnikatelé, s kterými komunikují banky a nějakým způsobem jim buď mění, nebo vypovídají úvěry.
Tak jsem se chtěla zeptat, jestli nějakým způsobem počítáte na tom zítřejším jednání s tím, že by to opatření potom bylo plošné. A že by se vlastně i tak nějak vztahovalo na ty události, které se
dějí teď v těch posledních dnech. Jestli na toto se myslí, protože pro ty podnikatele toto je víceméně likvidační. A jedna otázka ještě na pana ministra Havlíčka, jestli v souvislosti se skupinou na
ústředním štábu, kde se o hovoří vlastně i o zapojení tuzemských výrobců, tak jestli už máte nějaká kritéria pro výběr takových firem, kolik těch firem, které vyrábějí v České republice, máme a jak
by mohl být zapojeny? Děkuji.

Alena Schillerová, ministryně financí: Tak nejdřív já. Já zítra na vládě předložím a budu žádat, aby to bylo zařazeno na jednání schůze Poslanecké sněmovny v takzvané legislativní nouzi,
moratorium, takzvané moratorium, ten zákon se jmenuje samozřejmě, má další název, a je to výsledek jednání. Jsme jednak domluvení na úrovni koalice, pak já intenzivně vedu jednání se
zástupci velkých bank. Včera jsem s nimi měla rozhovor telefonní vlastně asi hodinu a půl, s Českou národní bankou jsme ve spojení. A počítám s tím – jenom řeknu teď hrubé parametry a ladíme
ještě celou řadu věci a čekali jsme také dnes, co řekne evropská bankovní autorita, která prostě vyslovila určitá doporučení vůči zemím, která zvažují moratoria tohoto typu, jednali tam s nimi
zástupci České národní banky – takže já chystám moratorium, které bude znamenat plošné odložení všech hypoték, podnikatelských úvěrů, spotřebitelských úvěrů na tři nebo šest měsíců.

To je kompromis, který vyplynul z jednání s bankami, přičemž rozhodnutí, jestli tři, nebo šest, bude na klientovi. Klient zatrhne, prostě protože bude muset se přihlásit do toho moratoria, tak jsme se
dohodli, aby tam byl nějaký jednoduchý elektronický formulář. On se přihlásí. On si zatrhne, jestli chce tři, nebo šest, protože banky mi sdělovaly na těch jednáních, že už jsou, které už mají za
sebou některá jednání s klienty, bilaterální, že to požadují různě. Ale banka nebude zkoumat, nebude zkoumat, zda existují, či neexistují důvody a bude, prostě ho zařadí do moratoria. To je
takzvaný systém opt-in.

Pak řešíme teď problematiku, vůbec jak postupovat k těm jednotlivým typům úvěrů, protože evropská bankovní autorita dnes vydala doporučení, aby u bankovních úvěrů se nestropovaly smluvní
úroky. To znamená, já vedu jednání se všemi, s Českou národní bankou, aby u hypoték, u úvěrů podnikajících fyzických osob, OSVČ a u spotřebitelských úvěrů, aby došlo vlastně k tomu odsunutí
na těch až šest měsíců podle výběru a rozhodnutí klienta. Aby došlo i k odsunutí úroků, kromě korporátních úvěrů. Tam prostě banky doporučují, takže ta jednání neustále vedeme, povedeme je
zase dnes a zítra to chci předložit na vládu, aby platily korporátní firmy, aby platily úroky. Ale já každopádně nechci, aby to platily fyzické osoby. Protože těch šest měsíců. Protože ty jsou dnes
velmi postiženy a jsou nejzranitelnější, víc než korporátní firmy.

No a pak je problematika spotřebitelských úvěrů, protože spotřebitelské úvěry nejsou jen doménou bank, ale jsou převážně doménou velkého nebankovního sektoru, poměrně značného, takže
spolupracujeme s Člověkem v tísni, spolupracujeme s asociací, která sdružuje asi patnáct nějakých nebankovních institucí, a tam jednáme o nějakém zastropování. Protože skutečně prostě ty
úroky jsou někdy velké, jsou prostě, liší se to. Začíná to na nějakých 10 procentech, samozřejmě je to případ od případu, může to být až 20 procent.

Takže tam se teď vlastně domlouváme, máme pracovní verzi, určitou pracovní verzi toho zákona, ale každopádně dnes to dokončíme a zítra to chci předložit na vládu. A chceme to skutečně
provést, protože lidé po tom volají, a mám tu odezvu. Já dostávám denně, jako každý člen vlády, desítky, mnohdy stovky různých zpráv a vidím, že toto je něco, co je velmi trápí a kde by jim velmi
pomohlo, kdyby došlo k nějaké úlevě. Takže já určitě ten zákon předložím.

Co mohu říct, tak včera jsem z diskuze s těmi čtyřmi generálními řediteli největších bank pochopila, že oni jsou nějakým způsobem, nechci říct přímo podporují, ale akceptují to, že toto moratorium
zavedeme, protože to je teď momentálně pro lidi velmi tíživá věc. A nebudeme určitě jediná země, která to zavede.

Ještě možná jednu maličkost, omlouvám se. Ještě předložím novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Tam je problém ten, že existuje – tady jsme spolupracovali velmi s Člověkem v tísni, za což já
děkuji – tam je problém ten, že určité úvěry spotřebitelské fyzických osob nebo OSVČ, není zřejmé, není jasný právní výklad, zda se dají podřadit pod spotřebitelský úvěr, pod tento zákon, který
velice chrání spotřebitele, má tam celou řadu, je z dílny Ministerstva financí a má tam celou řadu takových ochranných prvků.

Takže my chceme, aby bylo jasně řečeno, že tyto fyzické osoby, OSVČ, spadají jejich spotřebitelské úvěry pod tento zákon. A pak je druhý problém, že některé, zejména nebankovní instituce mají
obrovskou výši pokuty za zpoždění se se splátkou, nebo například nestihne splatit, dostane se do nějakého prodlení, tak to jsou obrovské částky, a tam my to rozhodně – pokuty, teď se nebavím o
úroku – tak tam to chceme rozhodně zastropovat.

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:  Tak co se týká těch firem, které spolupracují, na Ministerstvu průmyslu a obchodu vznikl již před několika dny tým, který je
cíleně propojuje. Nutno říct, že se pracuje nejenom s těmi stávajícími a dlouhodobými výrobci zdravotnických prostředků, ať už prostřednictvím Asociace výrobců zdravotnických prostředků, se
kterými jsme s permanentním, takřka on-line kontaktu a kteří průběžně nabízí a my známe jejich kvalitu a víme prostě, o jaké se jedná společnosti.

Ale v posledních dnech se skutečně začíná objevovat celá řada nových společností, ať už start-upových, nebo i zaběhlých, u kterých dochází k tomu, že snižují třeba produkci v jiných komoditách,
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v jiných produktech a přecházejí na výrobu zdravotnických prostředků, protože za prvé cítí, že jinde jim klesá obrat, a za další prostě chtějí být třeba potřební nebo k tomu mají částečné vybavení.
Což je poměrně časté teď v té poslední době, takže jsme to velmi aktivně zachytili.

Zaprvé je podporujeme konkrétními přímými dotačními programy. Velmi rychle jsme připravili programy ve výši 500 milionů korun, a to pro všechny, kteří chtějí rychle zainvestovat třeba nějakou
malou výrobní linku, a současně pro ty, kteří jsou v nějaké finální fázi vývoje. Jsme v tom velmi konkrétní, vytvořili jsme platformu, která se jmenuje spojujemecesko.cz. Je tedy pod CzechInvestem
a Ministerstvem průmyslu a obchodu a tam se nám vlastně všichni potkávají. Jak ti, kteří něco nabízejí, tak ti, kteří něco poptávají. Je to zajímavé, roste tam prostě raketově počet všech uživatelů
této platformy.

Současně jednáme i velmi individuálně, ať už s těmi, kteří chtějí vyrábět roušky, respirátory a v poslední době i ventilátory. Takže třeba shodou okolností řeknu příklad: Včera večer jsme jednali s
panem premiérem se společností Meopta, která se rozhodla, že začne vyrábět ventilátory, a to podle licenční dohody nebo vzoru, chceme-li, s ČVUT, což je ten ventilátor pana profesora Roubíka.
Skvělou práci tam odvedli všichni a Meopta jakožto elitní přerovská společnost nebo česká společnost by měla být s jedním z těch, kteří do toho budou alokovat řádově stovky lidí, dá k tomu
zázemí, dá k tomu nezbytné finance a je připravena to okamžitě začít vyrábět.

Stejně tak jsem dnes jednal s těmi, kteří tu platformu, takzvaně COVID-19, dávali dohromady a mimo jiné právě za tím je i ten ventilátor. Je to skupina skutečně schopných lidí, nadšenců, kteří
jsou velmi aktivní, a s nimi jsme se dohodli, že jim okamžitě přispějeme, věřím, že to bude ještě v tomto týdnu, právě z těch programů jednotky milionů korun, aby dotáhli ten ventilátor do fáze
prototypu, aby to bylo zcertifikováno, s čímž jim pomůžeme jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, a pochopitelně poté to může jít ke klasickým výrobcům, například Meopta nebo firma jiná atd.,
kterou oni už mají nasmlouvanou.

A tyto firmy už potom jsou schopny vyrábět tyto ventilátory a nabízet to trhu. Jinými slovy Ministerstvu zdravotnictví a my zase pohlídáme to, aby se to dotáhlo. Čili těch nápadů je spousty, ale
musíme je dotahovat do konce a to je práce Ministerstva průmyslu a obchodu. Samozřejmě potom průběžně informujeme jak předsedu vlády, tak předsedu krizového štábu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jenom k těm číslům… Už se aktualizují, takže já jsem je řekl možná předčasně, ale na stránkách už budou velmi brzy nebo už jsou na stránkách.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji, Televize Prima?

Šimon Pilek, TV Prima:  Já bych se zeptal paní Maláčové k těm opatřením, která by měla zabránit hromadnému propouštění těch zaměstnanců. Jaká z těch opatření jsou podle vás nejdůležitější
a máte případně i čísla za březen, o kolik narostla nezaměstnanost?

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí:  Čísla za březen máme, logicky já si nechávám na denní bázi posílat monitoring toho nového počtu uchazečů o zaměstnanost. V tuto chvíli
jsme v nějakém normálu, rozhodující bude včerejšek a dnešek. My ta čísla představíme, standardně je představujeme 6. následujícího měsíce za celý měsíc. Pokusíme se to uspíšit tak, abychom
měli celou představu, ucelenou představu právě za celou Českou republiku, za celý měsíc a tak dále s konkrétní analýzou

ale v tuhle chvíli, myslím si, že rozhodující bylo pro zaměstnavatele počkat si na podmínky programu Antivirus. Já to považuji z pohledu firem a zaměstnanců, tedy firem, které mají zaměstnance,
za to nejdůležitější opatření. To je ten kurzarbeit. Protože my to tady nazýváme různými názvy, kolegové mluví o kurzarbeitu, ale kurzarbeit je vlastně jako technický název toho, jak to funguje,
převzato z německého modelu, ale ten program se jmenuje Antivirus a je to vlastně, ještě jednou, signál firmám: Mepropouštějte, my víme, že jste v obtížích. My vám přispějeme na ty největší
náklady, které máte. To jsou ty mzdové náklady. A pomůžeme vám udržet vlastně firmu v provozu, firmu fungovat tak, aby až přijede ta krize, tak abyste mohli zase nastoupit do normálního života.

A jsou tam na to ty režimy a tak dále. Jedná se podle toho, kolik lidí bylo postiženo tou krizových situací a v jaké se ocitli situaci. Mluvila jsem o tom režimu A a B a podle toho dostanu příspěvek na
superhrubou mzdu, buď 80, nebo 60 procent, pokud ten daný zaměstnanec byl skutečně tou koronovou pandemií postižen. A to je pak proces administrace, vysvětlování a je to podrobně popsáno
v té metodice.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji, ČTK.

Jakub Střihavka, ČTK: Dobrý den. První dotaz spíš technického charakteru na pana ministra Vojtěcha. Vy jste říkal, že ten počet nakažených byl 3 238, na stránkách ministerstva je 3 138, tak
jenom, která z těch informací je správná. A potom ještě doplňkový dotaz na paní ministryni Schillerovou, která zmiňovala, že vláda bude zítra jednat o tom prodloužení toho nouzového stavu, tak
jestli jsou v nějaké fázi jednání se sněmovními stranami o podpoře pro tenhle krok. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jak jsem říkal, ta čísla se aktualizovala až později, už jsou tam i zemřelí. Ono se to samozřejmě mění i v čase, když se podíváte, tak my to skutečně
aktualizujeme na minutu, takže já hovořím v nějakém čase, ale ono je to napojeno na systém těch dat a ta se průběžně aktualizují. Takže ta čísla, která jsou teď na stránkách, jsou správná.

Alena Schillerová, ministryně financí: Tak já v tuto chvíli nemám informace, že by se vedla nějaká jednání, ale předpokládám, že až vláda se dohodne, což je základní předpoklad, který je pro
to důležitý, tak se určitě ta jednání povedou.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji. A pokud je to odsud ze sálu vše, tak teď už dotazy prostřednictvím videokonference.

Vladimír Vořechovoský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Dobře, já poprosím jako prvního pana Kaisera z Echo24.

Daniel Kaiser, Echo24: Dobrý den, já bych měl dvě krátké otázky na pana ministra Vojtěcha. První je: S vámi na podiu stojící Roman Prymula dnes v Mladé frontě říkal, že letos v letní sezóně se
ještě nebude smět vycestovat. Mě by zajímalo, jestli to je vládní linie, nebo jestli tady pan náměstek mluvil za sebe a jestli by v tak důležitých věcech náhodou neměla mít slovo i Sněmovna. A ten
druhý krátký dotaz taky na ministra zdravotnictví pana Vojtěcha: Pracuje se na testech, které by zjišťovaly protilátky na koronavirus v těle, tedy takzvané pasivní vakcíny? Vlastně kdy by se ti
pozitivně testovaní lidé pak mohli uvolňovat do normálního provozu. Já jsem četl, že v Německu i Británii se na tom docela intenzivně pracuje. Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o otázku uzavření hranic nebo nějakého omezení cestování, tak samozřejmě asi je to nějaký názor pana náměstka, určitě to může sám
okomentovat. Ale uvidíme. Je to velmi těžko nyní predikovatelné. Myslíme si, že samozřejmě nějaký čas to trvat bude. Je jasné, že my nebudeme moci úplně se odpouzdřit brzy, protože víme, že
ta epidemiologická situace je poměrně závažná okolních zemích, jako je Německo, jako je Francie, Španělsko, Itálie a tak dále. Vlastně ve všech zemích prakticky je horší než u nás a je jasné, že
riziko přenosu té nákazy a zavlečení z těchto zemí je poměrně výrazné.

Takže v tomto směru je jasné, že po určitý čas budeme pravděpodobně muset strpět určité omezení v tomto směru. Ale jak bude dlouhé, to si myslím, že ukáže až ten následující vývoj v řádu
následujících týdnů a měsíců podle toho, jak se nejenom Česká republika, ale právě i ty ostatní státy s touto epidemii poperou. Zdá se na nějakých aktuálních datech, že například v Itálii se již ty
procentuální přírůstky snižují.

To znamená, je možné, aspoň podle těch dat, která máme k dispozici, že v Itálii kulminovala ta epidemie, a nyní tedy má sestupnou tendenci. Ale uvidíme samozřejmě v těch následujících dnech,
jestli tam nebude nějaká druhá vlna nebo něco podobného. Takže je to velmi dynamické, ta situace ve všech státech, sledujeme ji každý den a podle toho se budeme muset zařídit i u nás tak,
abychom maximálně ochránili hlavně veřejné zdraví našich obyvatel.

Jinak pokud jde o ty testy, tak tam možná se k tomu vyjádří pan náměstek lépe než já, ale pravdou je, že jsou tady různé typy testů, my jsme to dnes shodou okolností řešili na ministerstvu, z
různých zemí, takže my je budeme zkoušet. Jsou to testy ze Švýcarska a z dalších států, které vlastně jsou trošku jiného tedy rázu, než jsou ty PCR testy, které jsou klasické, jsou to vlastně testy
na protilátky, byť se ukazuje, že vlastně ty výsledky jsou až po určitém čase od té doby nákazy. Třeba u těch švýcarských testů je to až zhruba za 14 dní. Takže to je něco, co musíme zkrátka
vyzkoušet a dívat se na ty studie ze zahraničí, ale že bychom nějaké testy u nás vyvíjeli, v tom si úplně nejsem jistý. Možná bych poprosil pana profesora Prymulu.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: No tak my tady máme skutečně pracoviště, která se zabývají těmi protilátkovými testy. Nicméně v tom masovém měřítku chceme využít
postupně i testy ELISA, které tady zatím ještě nejsou, ale ví se o nich. Dělají se i různé experimentální metody z hlediska léčby, to znamená, používá se třeba rekonvalescentní krev od dárce, to
znamená od člověka, který prodělal to onemocnění, a ta se aplikuje potom lidem, kteří jsou ještě v akutní fázi onemocnění.

To znamená, testuje se celá řada věcí, která s tím samozřejmě může nějakým způsobem pohnout ve smyslu nějakého pozitivní léčebného efektu. Na druhou stranu některé ty terapeutické
kombinace nejsou ozkoušeny a já dramaticky varuji před tím, aby je používali lidé bez kontroly, protože třeba látka flagenyl je poměrně látkou, která má spoustu negativních konsekvencí, je i
hepatotoxická a je tam celá řada dalších problémů. To znamená, že je nesmysl, aby lékaři si tuto látku brali preventivně. Tak to skutečně nefunguje a je tam problém.

A k těm dovoleným a cestám. Já jsem nikdy neříkal, že něco zakazujeme. Já jsem na přímý dotaz, jestli si myslím, že bude možné jet o této dovolené někam do zahraničí, tak jsem se vyjádřil, že si
to nemyslím, protože ty křivky, které tady jsou, tak skutečně už dosáhly vrcholu, ale je třeba si uvědomit, že ten pokles na hranice, které budou blízké nule, bude chvíli trvat. A samozřejmě v tuto
chvíli už ten režim bude podstatně volnější, ale je diskutabilní, jestli se bude nějak intenzivně cestovat.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji a poprosím pana Kopeckého, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes:  Dobrý večer. Já bych měl dvě otázky. První je, jak mají postupovat senioři, kteří pobírají příspěvky na bydlení a musí každý kvartál dokládat náklady, náklady na bydlení a
chodit na úřad. Pravidelně se tam přitom tvoří fronty, protože ne všichni se umí objednat elektronicky nebo nemají internet. Uvažuje ministerstvo práce, že to všem plošně prodlouží bez nějakého
dokládání? A druhá otázka: ODS dnes vyzvala vládu k jednání a nabízí inspiraci dánským modelem, kdy má vláda firmám podle míry propadu jejich zisku proplácet určité procento jejich fixních
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nákladů. Zajímá mě, asi to je na paní vicepremiérku Schillerovou, zda přijmete výzvu ODS k jednání a jestli vám připadá to, co vám ODS nabídla, jako inspirativní? Děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Tak já začnu. Přesně tak, jak jste se zeptal, tak to máme. Minulý týden vláda schválila novelu zákona na tuto mimořádnou situaci, kdy v
podstatě veškeré dávky, které jsou testované a které se každý kvartál dokladují, tak překlápíme to první čtvrtletí. To znamená veškerou administraci a příjmovou situaci obyvatelstva v tom
celkovém objemu 1,3 milionu dávek na druhé čtvrtletí tohoto roku bez jakéhokoliv dokladování.

Je to zákon, který jsme schválili, tuším, že ve čtvrtek, to znamená, že bude projednáván příští úterý v Poslanecké sněmovně. Pevně doufám, že ho Sněmovna a poté Senát schválí. A co se týká
nových nároků na dávky, což předpokládáme, vzhledem k tomu, jakou očekáváme hospodářskou situaci, očekáváme nějaký nástup recese, tak ty samozřejmě budou fungovat dál, ale budou
fungovat v tom ideálně bezdotykovém režimu.

Úřady práce fungují. Člověk si tam může napsat e-mail, může si tam zavolat, od pátku bude rozšířena kapacita call centra Úřadu práce, může to poslat samozřejmě poštou nebo to hodit do toho
sběrného boxu na úřadech práce. To znamená těch cest je několik. Datovou schránkou. My samozřejmě normálně fungujeme, snažíme se procesovat veškeré nároky.

To znamená, když to mám ještě jednou shrnout. Ti lidé, kteří pobírají dávky, pro ně se nic nemění, a chceme, pokud to Parlament schválí, to rozhodné období pro první čtvrtletí překlopit do
druhého, aby to šlo bez jakéhokoliv papírování, aby se úřadům práce ulevilo a měly prostor na administraci programu Antivirus. Co se týká těch nových dávek, tak tam běží všechno tak, jak má, a
lidé si mohou žádat.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí:  K otázce na mě. My jsme – naše vláda dělala okamžitě to, co považovala v daný okamžik za nejdůležitější. Řešili jsme
daňové věci, odkládali jsme daně, promíjeli sankce. To bylo to, co bylo prioritně potřeba udělat. Pak jsme vyhlásili prázdniny na sociální a zdravotní. Promineme v minimální výši. Teď jsme schválili
program Antivirus. Já si myslím, že jsme se shodli na poměrně velkorysých kompenzacích. Teď jsme řešili živnostníky, tam jsme to prodloužili do konce… Nebo živnostníky – osoby samostatně
výdělečně činné, a to nejen pracující jako hlavní činnost, aby měly příjmy z podnikání, ale i vedlejší činnost.

Takže řešíme ty nezranitelnější skupiny a sledujeme to, abychom jim ulevili jednak v těch daňových věcech, abychom jim pomohli udržet ve firmách zaměstnanost. Dokonce tady vás informoval
pan vicepremiér Havlíček, že se budeme tady my tři – paní ministryně, pan Havlíček a já – bavit o další podpoře firem, které pracují, které zajišťují provoz, zajišťují výrobu a chceme je nějakým
způsobem motivovat, aby v tom vlastně pokračovali. To znamená, abychom to jaksi provázali s programem Antivirus. To znamená, nejen dávat těm, kteří teda mají problémy, co mají zavřené
provozy nebo omezené provozy, ale i těm, kteří naopak tu výrobu udržují.

Takže to jsou kroky, které máme promyšlené. Přistupujeme vlastně od těch nejdůležitějších věcí, nejakutnějších k těm dalším. Chceme maximálně, znova opakuji, udržet zaměstnanost, ale udržet
i podnikání těchto nejzranitelnějších skupin. Já dánský model nemám nastudovaný, protože opravdu věřte, že se věnuji od rána do večera těmto věcem pro lidi a firmy naší země.

Připravujeme moratorium, jak jsem říkala, připravujeme novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Připravujeme další důležité věci a budeme samozřejmě se o těch věcech bavit, ale pro nás je teď
nejdůležitější zajistit zdraví, zajistit dostatek ochranných pomůcek, to se daří velkou spoluprací našich rezortů a celé vlády a dalších organizačních složek. Na to deponovat peníze, deponovat
nemalé množství peněz, na které samozřejmě nehledíme, protože mají pomoci lidem a mají pomoci firmám, a pak se můžeme bavit dál. Aale neznám tento model. Každá země si jde svojí cestou.
My jdeme touto cestou. Děkuji.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji a poprosím o další dotaz Radka Bartoníčka, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz:  Dobrý den. Já se budu snažit být rychlý, protože myslím, že tam stojíte už docela dlouho. Jeden dotaz paní ministryně Schillerová – já mám pocit, že vy jste
úplně neodpověděla Josefovi Kopeckému na to, jestli vás v něčem ODS inspiruje, nebo neinspiruje, ale to je jenom podotázka. První dotaz: Je mi líto, že ho musím položit a že je taková situace,
ale, pane ministře Vojtěchu, ta situace v těch domovech je skutečně velice vážná. Je to nevyhnutelné? Muselo se to stát? Nesouvisí to s tím, že byl nedostatek ochranných prostředků? Protože
sám víte, že ta distribuce skutečně nebyla asi úplně v pořádku, a i do teďka ještě některé domovy říkají, že na tom nejsou moc dobře. A s tím souvisí otázka: Jak to bude dál, pokud jde o
testování? Někteří odborníci navrhují protestovat co nejvíce těch seniorů. Takže první vás poprosím o odpověď a pak ještě druhá otázka. Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí:  Já budu stručná. Já si myslím, že jsem odpověděla. Já se zaobírám každým návrhem. Tento návrh jsem neviděla, protože
opravdu věřte, že řešíme tyto věci, o kterých vás tady informujeme. Takže já si určitě nastuduji, ale říkám: My jdeme vlastní cestou a zvažujeme specifika i naší země, potřeby naší země a tak
budeme postupovat i nadále. Děkuji

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o tu situaci poskytovatelů sociálních služeb, tak samozřejmě mě to mrzí, byť zatím tedy se nezdá, že by ten počet těch zařízení, která jsou
zasažena, nějak rapidně rostl. Jsou to ta, u kterých víme, kde tu situaci řešíme. Ty pomůcky byly rozvezeny. My jsme se o tom ještě teď bavili s ministryní Maláčovou shodou okolností před
tiskovou konferencí, že bohužel přestože dorazily ty pomůcky na kraje, tak ne ke všem poskytovatelům se dostaly. Takže to ještě budeme muset skutečně řešit, aby se z těch krajů skutečně
dostaly tam, kam mají. O tom možná může něco říct paní ministryně Maláčová, protože má větší přehled v tomto směru nežli já.

Jinak na druhou stranu pojďme se podívat na to, jak vlastně je to nastaveno, protože já jsem si shodou okolností udělal určitou rešerši v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví a zákon přímo
počítá s tím, že poskytovatelé mají povinnost činit hygienická a protiepidemiologická opatření v zařízeních sociálních služeb. Takže to je přímo povinnost pro všechny poskytovatele, aby toto činili,
ze zákona. Takže na druhou stranu pojďme v tomto směru taky být trošku objektivní, že svalovat veškerou vinu nyní na Ministerstvo zdravotnictví není úplně férové, pokud je tady zákonná
povinnost, aby všichni tito poskytovatelé činili protiepidemiologická opatření průběžně.

Ale na druhou stranu skutečně snažíme se to řešit cíleně, na místě. Ať to byl Havlíčkův Brod nebo další zařízení. V některých případech jsme poskytli náhradní lůžkovou kapacitu v těch Lázních
Toušeň, o tom hovořím. Takže ta situace se vyvíjí, a zavedli jsme tedy povinné testování všech nově příchozích klientů do těch daných zařízení. To znamená, kdokoliv, kdo chce nebo má být přijat
nebo přeložen třeba z nemocnice do zařízení speciálních služeb, tak musí mít Covid test negativní, jinak nemůže být přijat, aby tam nedošlo k zavlečení té nákazy. Takže činíme v tomto tato
režimová opatření a já věřím tomu, že ta situace se uklidní a že ten počet těch zařízení, kde jsou tedy pacienti nemocní na nemoc Covid-19, nebude do budoucna rapidně narůstat.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Já ještě možná dodám k těm ochranným pomůckám. Ono je skutečně důležité, a to je další věc, kterou potřebujeme, nastavit transparentní
systém, aby bylo jasné, jak se ty ochranné pomůcky rozdělují. A to jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů. Já jsem právě proto v neděli zveřejnila tu tabulku na facebooku, to, co jenom za ten
víkend hasiči rozvezli do krajů.

Jak to říci… Já bych si přála, aby všechny instituce zveřejňovaly, jak to dělá Ministerstvo vnitra, jak to dělá Ústecký kraj, jak to dělá Jihočeský kraj, kolik dostaly ochranných pomůcek a komu kolik
daly. To si myslím, že by hodně zpřehlednilo tu situaci.

Jinak my jsme se dnes dívali na výzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která říká, že pět procent domovů, jestli si to správně pamatuju, stále nemá žádné pomůcky. To by
znamenalo, že z celkového počtu tisíce zařízení pobytových, které v České republice máme, tisíce, tak dvacet zařízení nemá žádné pomůcky. Když jsme chtěli konkrétní jména alespoň jedno z těch
dvaceti zařízení, tak jsme se žádného konkrétního nedočkali.

Takže ona je to dvojsečná zbraň. Potřebujeme transparentní systém. My jsme se pojistili jako Ministerstvo práce a sociálních věcí a na webu MPSV jsme udělali formulář pro ta zařízení, aby nám
mohla napsat, když nebudou mít žádné pomůcky. Chceme ale vidět, kolik toho dostaly doposud a jakou mají spotřebu, to je také důležité, a pak samozřejmě to budeme přesměrovávat na kraje a
budeme komunikovat s Ministerstvem vnitra a s Minsterstvem zdravotnictví tak, aby všichni měli dostatek všeho, co potřebují k práci. Ale zároveň je důležité říci, že ne všichni, tam kde není
nákaza, tak nepotřebují ty ochranné obleky, nepotřebují ty ochranné brýle, ale stačí ty základní věci, jako jsou roušky, respirátory, dezinfekce, ochranné rukavice.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Já bych to ještě doplnila, pane Bartoníčku. Já určitě toto vítám, jak si to vede Ministerstvo vnitra, a pokud vím, tak
Ministerstvo zdravotnictví si vede úplně stejnou tabulku. Ta transparentnost je důležitá, aby se to skutečně prostě ukázalo až do toho místa. Protože já bych chtěla upozornit a já to vládě příští
týden předložím přesně: My už jsme dnes investovali, a nelitujeme toho, protože je to důležité, do ochranných pomůcek ze státního rozpočtu více než deset miliard. Ta částka bude vyšší než deset
miliard. Samozřejmě se domníváme, že to musí být už cítit, a věříme, že to cítit je, ale je potřeba, aby se to rozdělovalo i na úrovni těch krajů a municipalit skutečně podle skutečných potřeb, tak
jak to třeba dělá Ministerstvo zdravotnictví. O tom jsem se sama přesvědčila.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz:  Děkuji moc. Já na to navážu druhou otázkou. Samozřejmě vám držím palce, uvidíme jaká bude realita. Pane ministře, ještě na vás jeden dotaz, on s tím souvisí.
Na Ministerstvo zdravotnictví byla hlavní tíha, pokud jde o ochranné pomůcky. Platí to stále, že ta hlavní tíha je na vás a částečně na Ministerstvu vnitra? To je jeden dotaz. A s tím souvisí: Bylo
dobře, že to bylo svěřeno vám, Ministerstvu zdravotnictví, protože přeci jen ten tým byl nezkušený, i když se tedy podle řady ohlasů snaží, ale neměl s tím zkušenost. Mluví se o tom, že to tolik
přece jen nefungovalo, ty ceny byly podle některých příliš vysoké, za které se nakupuje. To znamená, neudělala vláda chybu, že to svěřila vám? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Děkuji za ten dotaz. Tak samozřejmě, byl to úkol, který jsme přijali, byl poměrně obtížný, to je pravda. My jsme během pár dní sestavili tým pro nákup, pro
distribuci, ti lidé tam skutečně pracují na maximum. Ano, ze začátku možná nebylo vše úplně ideální, ale myslím si, že to byla otázka dní, kdy jsme zavedli systém, který již dnes nese ovoce.

My, jak řekla paní ministryně, za nás jsme už objednali a dodali zhruba 13 milionů různých pomůcek, které se tedy postupně distribuují. V tomto týdnu přiletí další čtyři letadla materiálu. Takže teď
už to běží.

Byla to otázka skutečně pár dní a myslím si, že postavit nový nákupní tým, distribuční systém v řádu dní je poměrně úspěch a jsme na tom, a to je třeba říci, byť tedy stále v médií přetrvávají nějaké
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zprávy, že nejsou ochranné pomůcky, jsme na tom výrazně lépe než jiné státy. A deset miliard korun, o kterých hovořila paní ministryně, které se do toho investovaly, hovoří, myslím si, za vše.

Prostě už neplatí teze, že v České republice nemáme ochranné pomůcky. To prostě už tak není a média by to neměla prezentovat, protože skutečně pomůcky proudí. Možná, že nemůžou být u
každého jednotlivého poskytovatele, někde mohou být problémy, ale v tom celkovém vlastně pohledu skutečně v tomto směru to funguje.

A pokud jde o to rozdělení gescí, tak platí to, co se rozhodlo už vlastně dříve, to znamená, že Ministerstvo zdravotnictví se stará o rezort zdravotnictví, o naše nemocnice, státní nemocnice,
případně o orgány ochranného veřejného zdraví, jako jsou krajské hygienické stanice nebo i laboratoře, které testují na nemoc COVID-19, ty také potřebují ochranné prostředky. A vše ostatní řeší
Ministerstvo vnitra, ať jsou to krajské organizace, sociální služby nebo třeba i další oblasti jako jsou průmysl, doprava atd.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí:  Já jestli můžu ještě doplnit, tak já se chci zastat Ministerstva zdravotnictví, protože skutečně oni tam začali od nuly, nikdy
takovou práci nedělali a já jsem se byla v tom pracovním štábu podívat, oni tomu říkají pracovně velín. Já, myslím, mohu si dovolit jménem pana ministra: Jeďte se tam podívat, podívejte se, jak
tam pracuje ten tým těch lidí, jak pracují od nevidím do nevidím. Já mám denně informace ze Státní správy hmotných rezerv, protože jsme napojeni na takovou společnou WhatsAppovou skupinu,
mám fotografie, mám informace o rozvozu, perfektně to logisticky funguje. Zajeďte se tam podívat, přesvědčte se na vlastní oči a nedejte na nějaké prostě zprostředkované informace. To je moje
rada pro vás, jestli si mohu dovolit. Děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí:  Já do toho také ještě vstoupím, protože já v této záležitosti nemám žádné kompetence, jak do toho zasáhnout, ale mám za seniorskou
politiku a obecně za legislativu o sociálních službách odpovědnost. Já si myslím, že ochranné pomůcky, a pevně doufám, že to tak je, je už kapitola, kterou jsme zvládli, a myslím si, že už všude
bude dostatek ochranných pomůcek.

Co se ale snažím říct, že ty další výzvy, abychom ochránili ty nejzranitelnější, ty nejstarší, tak bude právě to testování v takových kapacitách, jak potřebujeme, dodatečné kapacity pro nemocné
seniory tak, aby to odpovídalo vývoji té nemoci. A potom třetí věc, co když nám onemocní pečující se personál v těch pobytových zařízeních, tak kdo bude o ty klienty v těch zařízeních pečovat. To
jsou ty tři věci, které v tuto chvíli aktuálně řešíme tak, abychom byli připraveni. Možná to nebudeme potřebovat, ale měli bychom být připraveni.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji. A jako poslední Bára Janáková, DeníkN, jestli tam je a slyší mě…

Bára Janáková, Deník N: Ano dobrý den. Já mám otázku na ministryni financí paní Schillerovou, jestli když někdo bude chtít platit svojí hypotéku, tak bude moci a to moratorium na něj nebude
platit? A druhá otázka opět na paní Schillerovou, jestli když si člověk zažádá o odvody nebo o ten příspěvek od státu OSVČ od 1. dubna, kdy mu konkrétně přijdou ty peníze na účet?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí:  Tak k první otázce: Ano, můžete. Abyste mohli vstoupit do moratoria, takto to máme zatím v tom zákoně napsáno a tak to
máme vydiskutováno, tak musíte vyplnit nějaký jednoduchý elektronický formulář. Pokud to neuděláte, tak dál jedete ve svém režimu, protože celá řada občanů nechce moratorium, nepotřebuje to,
má příjmy ve sto procentech a to znamená, že chce splácet dál.

Takže musí tam být to aktivní vyplnění nějakého jednoduchého formuláře, ale banka to zkoumat nebude. A ještě jsem zapomněla říct jednu věc: Bude takovýto odsun bez poplatků. To jsem
jednoznačně včera zdůraznila, že to do zákona dáme. To zmńamená, nebudou s tím spojeny žádné poplatky, tak jak jsem zavnímala od některých občanů, jak mi píší každý den různé e-maily.

A ta druhá otázka: Tam je důležité, aby byl schválen zákon o kompenzačním bonusu, protože my ho potřebujeme schválit ve stavu legislativní nouze, abychom tam získali ty parametry toho
bonusu plus kompetenci pro Finanční správu, která dnes tu kompetenci nemá. Poslanecká sněmovna by měla zasednout 7. dubna. Doufám, že s tím nebude žádný problém, já věřím, že to prostě
podporu musí získat napříč.

Když bych srovnávala s tím minulým zasedáním Poslanecké sněmovny, tak druhý den hned zasedl Senát, pan prezident to podepsal bezprostředně. Pokud se to někde nezadrhne, a já si věřím,
že ne, to znamená, že účinnost by nám mohla začít nějakého 10., 11. a 12. je víkend. Takže až po tomto datu to může Finanční správa začít procesovat, až od účinnosti té novely.

Takže formulář na žádost dáme velice rychle na webové stránky. Předpokládám, že ty žádosti budou podávány v předstihu, ale dřív to Finanční správa nemůže začít vyplácet.

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 31. března 2020

SEKCE: Ekonomika a Finance POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (11:05:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Feedit.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Videohovory, které spojí stovky seniorů v zařízeních sociálních služeb s jejich rodinami a blízkými v době karantény, umožní unikátní projekt darovaných tabletů. Pro projekt „Tablet od srdce“ se
spojilo několik společností a neziskových organizací, aby izolovaní senioři mohli co nejdříve opět navázat co nejpřirozenější spojení se svými blízkými.

Praha, 4. dubna 2020 – Státem aktuálně nařízená opatření týkající se pandemie COVID-19 jsou obzvlášť stresující pro klienty pobytových sociálních služeb, jakými jsou například domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením, kterých je v České republice přes 750. V těchto zařízeních platí absolutní zákaz návštěv a mnohde je navíc
omezen pohyb i běžné denní aktivity klientů.

Aby nelehkou situaci seniorům, jejich rodinám a blízkým ulehčila, iniciovala společnost Philip Morris ČR projekt darovaných tabletů „Tablet od srdce“. Ten umožní vzájemné propojení seniorů s
rodinami a přáteli pomocí videohovorů, protože vizuální kontakt, tedy kontakt „z očí do očí“, je podle mnoha studií velmi důležitý pro zvládání stresových stavů a lepší psychický stav.

„Uvědomujeme si, jak těžká pro seniory, ale i jejich rodiny musí současná situace být a jak silně se jich vzájemné odloučení dotýká, proto jsme se rozhodli pomoci,“ říká Andrea Gontkovičová,
generální ředitelka Philip Morris ČR, a dodává: „Také starší lidé potřebují své blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát v současné době
seniorům nestačí.“

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od Philip Morris ČR celkem 900 tabletů, které tato společnost do jednotlivých zařízení doručí již
naprogramované a zaškolí personál. Na projektu se podílí také společnost Mall Group, dodavatel tabletů, a společnost Vodafone, která do všech tabletů zdarma věnovala SIM karty s datovou
konektivitou. Deník BLESK pak poskytl do každého tabletu licenci předplatného BLESK Premium.

„Je to takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle,“ oceňuje nápad a rychlou pomoc několika firem Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, která se v projektu stala prostředníkem a odborným garantem mezi dárci a samotnými poskytovateli.

Záměr byl již v březnu v pilotní fázi úspěšně ověřen v síti osmi zařízení Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Každý domov byl vybaven tabletem s
komunikační aplikací WhatsApp, který rodinným příslušníkům umožňuje zavolat na určené telefonní číslo a skrze vlastní chytrý telefon se tak za pomoci personálu domova videohovorem přímo
spojit se svým blízkým. Podle předsedy správní rady ústavu Borise Šťastného se projekt setkal s obrovským zájmem. „Denně na každém z tabletů probíhají desítky hovorů rodin s našimi klienty.
Seniorům tato pomoc přináší lásku, radost a naději,“ uvedl.

Partneři projektu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)
odborný garant projektu
komunikace s poskytovateli pobytových sociálních služeb

89. Projekt „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech   
seznam | nahoru
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Nadace Charty 77
zprostředkovává předání daru
administruje darovací proces a vede jeho evidenci

Philip Morris ČR
iniciátor celého projektu
nákup 900 tabletů jako dar domovům sociální péče po celé ČR a jejich darování Nadaci Charty 77
tým lokálních zástupců Philip Morris ČR doručí již plně aktivované tablety jednotlivým domovům, zajistí administraci darovací smlouvy s Nadací Charty 77, předá jednoduchý manuál a provede
základní zaškolení personálu v obsluze zařízení
Mall Group
dodavatel tabletů za pořizovací cenu, tedy bez jakékoliv obchodní marže
pomoc s instalací a aktivací tabletů
Vodafone
zdarma poskytuje do každého tabletu SIM kartu s datovou konektivitou
Deník BLESK
zdarma poskytuje do každého tabletu licenci na předplatné BLESK Premium
mediální partner

Kontakty pro média

APSS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident@apsscr.cz 724 315 818
Nadace Charty 77 Mgr. Božena Jirků bozena.jirku@bariery.cz 607 925 011
Philip Morris ČR Klára Jirovcová Pospíšilová klara.jirovcovapospisilova@pmi.com 602 280 693
Mall Group Pavla Hobíková pavla.hobikova@mallgroup.com 730 543 733
Vodafone Adriana Dergam media@vodafone.cz 737 637 802
Deník BLESK Mgr. Adéla Šefránková adela.sefrankova@cncenter.cz 730 165 850

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Projekt „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech ( Cysnews.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Projekt Tablet od srdce pro seniory v domovech
(Personalista.com - Zprávy, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Projekt „Tablet od srdce“ pomůže seniorům v domovech ( Helpnet.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
Projekt „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech (Nejbusiness.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (18:17:06) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Eurozpravy.cz - Články EuroZprávy.cz / ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Domovy pro seniory získají ochranné obleky a brýle, pokud by se v nich objevila nákaza novým koronavirem. Kraje mají připraveny sady ochranných pomůcek a v případě potřeby je zařízením
hned pošlou. ČTK to řekl ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval na průzkum mezi poskytovateli péče. Podle výsledků téměř dvě třetiny seniorských a dalších
domovů ochranné brýle a obleky nemají.

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle aktuálního průzkumu Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, do něhož se od pondělního do dnešního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brýle a dvě třetiny nemají žádný ochranný oblek. Pět procent
vůbec nemá roušky a respirátory.

Podle Hamáčka všechny domovy ochranné obleky a brýle nedostanou. "Vytvořili jsme zásobu ochranných kompletů v krajích. Obsahují obleky a brýle. Kdyby propukla v některém zařízení nákaza,
hned se tam vybavení pošle," uvedl Hamáček.

Asociace poskytovatelů 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. 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. Dodávky si vzalo na starost vnitro.

Někteří členové vlády minulý pátek oznámili, že do sociálních služeb míří 200.000 respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle šéfa asociace poskytovatelů Jiřího
Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (16:28:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zdravezpravy.cz - Články zdravezpravy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Distribuci ochranných prostředků proti koronaviru i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či
samospráv. První nakažení byli v ČR 1. března. Ještě 27. března ale nemocnice uváděly, že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní.

90. Domovy důchodců, kde se potvrdí nákaza, dostanou obleky, řekl Hamáček   
seznam | nahoru

91. Distribuci respirátorů provází protichůdné kroky a spory   
seznam | nahoru
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb sdělila, že 90 procent zařízení nemá žádné respirátory nejvyšší třídy FFP3, které jsou schopné zachytit viry.

Více: Nemoc Covid-19 tvrdě zasáhla první domovy pro seniory

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] obvinil nemocnice ze selhání, protože se nezásobily předem. Premiér Andrej Babiš [ANO] ale 3. března řekl, že nákupy pomůcek by mělo centrálně
řídit Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Od 6. března bylo možné prodávat ochranné pomůcky už jen státu.

Ministr Adam Vojtěch nařídil 26. února nemocnicím, aby se předzásobily ochrannými prostředky na měsíce dopředu. Na trhu ale podle vyjádření jednotlivých nemocnic pomůcek tolik nebylo a
některé z nich navíc ani nemají tolik místa na skladování.

Správa státních hmotných rezerv [SSHR] rozjednala původně hned po objevení prvních nakažených v Česku nákup 200 000 respirátorů FFP3. Šéf SSHR Pavel Švagr však 6. března na Twitteru
uvedl, že nákup musel zrušit.

„Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu si respirátory nakoupí centrálně ministerstvo zdravotnictví,“  uvedl.

Ministr zdravotnictví následně obviňoval nemocnice, že si za nedostatek pomůcek mohou samy, protože dostaly pokyn k předzásobení.

„Pokud to někteří [ředitelé nemocnic, pozn.red.]  neudělali, tak je to zkrátka jejich selhání a my to musíme řešit,“  prohlásil 17. března v České televizi.

Kdo a co nakupuje

Na schůzi Senátu 18. 3. ministr Adam Vojtěch uvedl navzdory předchozímu rozhodnutí o centrálním nákupu pomůcek přes jeho úřad, že „ministerstvo zdravotnictví není standardně nákupčím
jakéhokoliv zdravotnického materiálu“ a pomůcky měly koupit nemocnice.

I minulý týden některé nemocnice, včetně větších zařízení, uváděly, že mají zásoby ochranných prostředků jen na dny provozu. [Na nedostatek ochranných pomůcek ještě včera upozorňovala ve
svém prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic [AČMN], pozn. red.]

„Denně s naléhavostí zasíláme na ministerstvo požadavek na doplnění respirátorů FFP3 a doufáme, že po přislíbené dodávce respirátorů FFP3 dojde ke stabilizaci,“  uvedla například 27.
března mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze Jitka Zinke.

Premiér Babiš se 17. března sice omluvil za nedostatek ochranných prostředků, ale zároveň tvrdil, že neví, proč bylo ve státních rezervách před epidemií roušek a respirátorů málo.

„Nikdo nemohl předpokládat, že státní hmotné rezervy měly 10 000 roušek, že jich bude potřeba miliony. […] Omlouváme se, proč tam někdo nedal [roušek] dva miliony, ale to je snad
zbytečné,“ prohlásil.

Každý na sebe

Podle předsedy správy rezerv Pavla Švagra si jednotlivá ministerstva každé dva roky aktualizují krizové plány. Třeba ministerstvo zdravotnictví plán pro případ pandemie. Ministerstvo vede více
než dva roky za hnutí ANO Adam Vojtěch.

Ministr Vojtěch na konci února sliboval na Twitteru, že stát zajistí ochranné pomůcky i pro praktické lékaře. Náměstek ministra Adama Vojtěcha Roman Prymula, který donedávna vedl ústřední
krizový štáb, však 24. března řekl, že pomůcky kraje nerozdělily tak, jak se původně naplánovalo. Ochranný materiál tak na praktiky nezbyl. Kraje ale poukazovaly na to, že dostaly méně
materiálu, než kolik měly slíbeno. Praktici si stěžovali na chaotickou distribuci, nedostatek materiálu a někteří z nich proto své ordinace dokonce zavřeli.

Před minulým víkendem si na distribuci ochranných pomůcek stěžovali kraje i provozovatelé sociálních služeb. Hejtmani v pátek 27. března požadovali, aby zásobování a distribuci mělo na starosti
pouze Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR]. Premiér v reakci na to sdělil, že žádosti krajů o centralizaci nákupů nerozumí. V sobotu 28. 3. se pak ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD] dostal do rozepře
na Twitteru s Adamem Vojtěchem. Ten uvedl, že zásobování krajů je věcí vnitra, ale že mu jeho úřad rád pomůže. Jan Hamáček uvedl, že rozdělení distribuce na dva systémy – přes ministerstva
vnitra i zdravotnictví – je absurdní.

Distribuce a veřejnost

Pro běžnou veřejnost nejsou ochranné pomůcky v zemi téměř k sehnání. Od 19. března platí v Česku povinnost nosit na veřejnosti respirátor, roušku či třeba šálu. Vláda tehdy také uložila
ministerstvu vnitra distribuci ochranných prostředků občanům přes Českou poštu nebo samosprávy.

Den poté ale Roman Prymula apeloval na občany, aby používali textilní roušky, protože zásobování jednorázovými rouškami by bylo komplikované. Uváděl tehdy, že stát se bude snažit textilní
roušky pro obyvatele získat. Většinou si však lidé šijí roušky sami. Vláda kvůli tomu, aby si lidé mohli roušky šít, už 16. března vyňala obchody s látkami a textilní galanterií ze zákazu prodeje.

Ochranné pomůcky za pět miliard korun

Na začátku března, kdy epidemie koronaviru v republice začínala, Česko poslalo pět tun pomoci – mimo jiné více než 780 000 párů rukavic, 43 000 roušek a respirátorů či 6 800 ochranných oděvů
– do Číny. Tam se nákaza koronavirem objevila už koncem loňského roku. Materiál darovaly některé české samosprávy, firmy či kancelář prezidenta. Zástupci Číny se také podle médií pokoušeli v
ČR v lednu a únoru nakoupit zdravotnický materiál pro boj s koronavirem. České úřady to ale médiím odmítly potvrdit.

Česko následně z Číny začalo nakupovat ochranné prostředky za miliardy korun. Do Prahy dorazil 18. března letoun s rychlotesty na koronavirus z Číny a pak další letouny s miliony roušek a
respirátorů. Do pondělí 30. března Ministerstvo financí ČR [MF ČR] uvolnilo na nákup pomůcek asi pět miliard.

Jan Hamáček řekl 29. března serveru Seznam Zprávy, že týdenní spotřeba ochranných pomůcek v Česku je asi tři miliony respirátorů, 20 milionů roušek a statisíce dalších prostředků. Vnitro podle
aktuálních informací distribuovalo 3,4 milionu respirátorů a 12,9 milionu roušek a ministerstvo zdravotnictví 1,2 milionu respirátorů a 4,1 milionu roušek.

–ČTK–

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Distribuci respirátorů provází protichůdné kroky vlády a spory ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Vláda čelí kritice kvůli rozdávání respirátorů
(Nasregion.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (16:50:00) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky hospodarky

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty se symptomy, mělo by se řešit systematické testování klientů, říká viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela
Lusková.https://t.co/XZ5lsLYaTH

SEKCE: Zpravodajství

92. Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty se symptomy, mělo by se
řešit systematické…  seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: Zdravotnická zařízení odmítají otestovat klienty… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (16:16:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Chrudimský deník Kamil Dubský

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Domovy pro seniory se stávají hořícím doutnákem. Personál dělá – často navzdory nepřipravenosti státu na epidemii – co může, riziku zavlečení nákazy koronavirem to přesto nemusí stačit.

Ukázaly to víkendové případy nákazy v pečovatelských domech v Česku. A na náladě jejich personálu poté nepřidala ministerská doporučení, co mají dělat.

„Jsou to hraběcí rady. Některá z opatření jsme přijali již předtím, než byla nařízena státem, jsme maximálně opatrní. Ale některým doporučením a opatřením nerozumím: Nejen u nás je složité
vytvořit oddělené úseky pro pacienty nakažené koronavirem. Problém je to i z personálního hlediska,“ uvedl šéf Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Do vlády se kvůli tomu už opřela viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb, šéfka hradeckého „duchoďáku“ U Biřičky Daniela Lusková. Podle některých Deníkem oslovených
ředitelů pobytových zařízení však ne za vše může ministr Vojtěch. Selhává prý spíše jeho kolegyně Maláčová.

Doporučení pro smích

Doporučení z ministerstva, aby se klientům i personálu měřila soustavně teplota, dodržovala se hygiena a zakázaly se návštěvy, se smějí i jinde.

„Děláme to dávno, ne na základě nařízení ministerstva, děláme to standardně,“ reagovala Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli. „Naší novou povinností je klienta s teplotou
37,5°C a vyšší izolovat od ostatních, a to ideálně se samostatným wc, sprchou, vyčleněním personálu. Kdo znáte naše prostory, jistě se také zamýšlíte, jakým způsobem se s tím popereme. Proti
nařízení jsme se důrazně ohradili. Ministerstvo zdravotnictví nemá vůbec představu, jakým způsobem fungují pobytové služby, co je v nich možné a co je opravdu scifi,“ dodala.

Mnozí poskytovatelé sociálních služeb však zároveň dodávají, že máslo na hlavě nemá jen ministr zdravotnictví Vojtěch, ale především jeho kolegyně Jana Maláčová, domovy pro seniory jsou
totiž v její gesci. Ona tak prý měla reagovat na kroky Vojtěcha a požadavky Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ale neudělala to.

„Nebýt obrovské sounáležitosti na místní úrovni, stovek dobrovolníků a vydatné pomoci měst jako našich zřizovatelů, nebyla by ještě před pár dny desinfekce, roušky, nic. O respirátorech ani
nemluvě. Ministerstvo sociálních věcí funguje špatně, ale všichni svádí vinu na Vojtěcha,“ uvedl šéf jednoho ústavu v kraji, který si nepřál být jmenován.

Proti přenosu nákazy zvenčí – od personálu, přesto nemusí sebepřísnější opatření stačit. Sestry jezdí z práce domů, musí na nákup, používají dopravní prostředky… „Stát se to může, nevíte, kde to
chytíte. Všichni ale děláme skutečně maximum,“ přisvědčila ředitelka Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Miluše Kopecká.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Domovy důchodců jsou hořící doutnák ( Denik.cz - Svitavský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Domovy důchodců jsou hořící doutnák ( Denik.cz - Orlický deník,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (06:12:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články ČTK, Seznam Zprávy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Online
Foto: Profimedia.cz
aktualizováno •

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku překročil 3 000. Premiér Babiš se ohradil proti návhu ministerstva obrany, který měl v krizi posílit roli premiéra.

S nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle údajů z úterního rána zemřelo 24 lidí, 25 se uzdravilo. K úternímu ránu ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo přesně 3 002
nakažených.

Zhruba se tak naplnila týden stará prognóza Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle níž by se Česko mohlo dostat na 3 000 případů nákazy na konci března.

V neděli činil denní nárůst nemocných 160 případů, v sobotu 262, v pátek dokonce 373. Přes víkend ale klesal počet provedených testů na koronavirus.

Vláda prodloužila opatření, některá zmírnila. Co to pro Čechy znamená?

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, včera kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 6:00. Opatření platí od
16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve
dvou.

Do stejného data zůstávají zavřené restaurace a až na výjimky také platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen
výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodejen zdravotnických prostředků.

16:49
On-line mapa dostupných pečovatelských služeb

Pro starosty i další zájemce o informace o pečovatelských nebo asistenčních službách vznikla internetová Mapa pečovatelských služeb. Dnes ji spustila Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR (APSS), která je největší českou organizací zastřešující sociální služby.

93. Domovy důchodců jsou hořící doutnák   
seznam | nahoru

94. Nakažený koronavirem je i senátor. Schůzi to neohrozí   
seznam | nahoru
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16:22
Narkomani v léčbě mohou být s terapeutem v kontaktu online

Organizace SANANIM, která pomáhá drogově závislým v Praze, spouští platformu eSanáč. Měla by především pomoci v současné době udržet kontakt mezi závislým, který se rozhodl léčit, a
terapeutem. Platforma jim pomůže zůstat v kontaktu pomocí chatu a nahrazuje kontaktní terapii, která musela ustoupit nutným vládním opatřením. ČTK to dnes za SANANIM sdělila Natálie
Sedláčková.

15:49
Praha nečeká na vládu a prodlužuje parkovací zóny zdarma

O prodloužení současného režimu informoval náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

DÁLE PLATÍ ZRUŠENÍ ZÓN Zóny placeného stání budou do 13. dubna zdarma. Prodlužujeme jejich dočasné zrušení. Pokud se...

Zveřejnil(a) Adam Scheinherr dne Úterý 31. března 2020

15:45
Jermanová přiznala, že dodávku zdravotnického materiálu nezadrželi Němci

Hejtmanka Středočeského kraje na stránkách úřadu uvedla, že šlo o nedorozumění.

Prohlášení paní hejtmanky @JermanovaStKraj je velmi důležitým krokem k vyřešení nastalé situace a zachování dobrých česko-německých vztahů. Děkujeme. https://t.co/40lhHnAZY2
pic.twitter.com/yyJEZr6RsN

— Christoph Israng (@velvyslanec_SRN) March 31, 2020

15:29
Dětská nemocnice Brno umožňuje návštěvy dětí

Dětská nemocnice, která spadá pod Fakultní nemocnici Brno, umožňuje za určitých podmínek návštěvy u malých pacientů. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.
Zachování kontaktu je podle nemocnice důležité pro zdraví a psychickou pohodu hospitalizovaných dětí. Podle Žáry je třeba se předem domluvit na čase a délce návštěvy telefonicky s daným
oddělením. V celé Fakultní nemocnici Brno jinak platí plošný zákaz návštěv s ohledem na šíření nákazy koronavirem. Návštěvy mají zakázané i další nemocnice.

15:25
Pracovnice domova pro seniory v České Kamenici nebudou opouštět ústav

Pracovnice domova pro seniory v České Kamenici na Děčínsku se rozhodly zůstat do 15. dubna se svými klienty 24 hodin denně. V zařízení i spí, nevídají se s rodinami. Bojují tak proti hrozbě, že
by senioři mohli dostat nemoc COVID-19. Zatím se nikdo nenakazil a nikdo nebyl v karanténě třeba po návratu z ciziny. Od 16. dubna by se mohly zaměstnankyně střídat po týdnu, podle ředitelky
domova Šárky Kopáčkové je ale nutné se domluvit s nemocnicí nebo hygieniky na jejich pravidelném testování. Řekla to dnes ČTK.

15:22
Tchaj-wan daruje Česku 25 plicních ventilátorů, uvedl Petříček
Foto: Seznam Zprávy

15:13
Prymula: WHO vydává politicky motivovaná doporučení

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula odmítl pondělní oficiální vyjádření Světové zdravotnické organizace, podle kterého všeobecné nošení roušek nemá žádný užitek a může být spíš
ke škodě. „WHO vydává řadu prohlášení, která jsou možná motivovaná trochu politicky. Politika za tím je, že celosvětově je nedostatek ochranných prostředků. Snaží se, aby ochranné prostředky
dominantně zůstaly pro zdravotníky,“ řekl Prymula novinářům.

15:06
Brno nakoupilo 10 000 respirátorů FFP2 pro sociální pracovníky

Cena jednoho respirátoru je sedm eur (skoro 200 Kč), řekla dnes novinářům primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní město pro vlastní potřeby dostává minimum pomůcek od státu.

14:13
Romský lékař nabádá komunitu, aby dodržovala opatření kvůli koronaviru

VIDEO: "Jakožto romský lékař bych rád oslovil právě naši komunitu. A poprosil všechny o dodržování předepsaných protiepidemických opatření a nařízení. Jednou z nejvíce oceňovaných
vlastností romské komunity je láska ke své rodině a nejbližším přátelům... " https://t.co/gwZI9HrPWr pic.twitter.com/v1xpYFVnoA

— ROMEA (@romeanews) March 31, 2020

14:10
Ušlý zisk proplácet nemůžeme, říká Havlíček
Havlíček: Ušlý zisk kompenzovat nemůžeme. To by Česko zbankrotovalo

14:03
Senátor ODS Pavel Karpíšek se nakazil koronavirem, léčí se doma

Informaci potvrdil televizi Prima místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN). Preventivní karanténu mají podle něj do 2. dubna všichni, kteří s Karpíškem přišli do kontaktu. Plánované
jednání horní komory v příštím týdnu tak ohroženo není.

13:58
Příbramská nemocnice na Zdaboři otevřela odběrové centrum

Odběry jsou prováděny pouze lidem, které doporučí praktičtí lékaři. Preventivní ani placená vyšetření nejsou možná. Testovat je možné i lidi z aut, řekl ČTK mluvčí nemocnice Martin Janota.
Odběrové centrum je na parkovišti před nemocničním areálem, jde o stan a obytnou buňku. Odběry jsou prováděny od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00. Lidé, kteří přijíždějí autem, by měli
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vypnout motor, aby vozidlo nevířilo vzduch.

13:52
Ministerstvo přispěje zoologickým zahradám na krmivo

Pomáháme zoologickým zahradám, které se dostaly do potíží kvůli ztrátě příjmů ze vstupného a okamžitě uvolňujeme dotace na nákup krmiva, na které by měly jinak nárok až na podzim.
Prostředky zoo dostanou ihned poté, co si požádají. https://t.co/OwJifus4aa

— Richard Brabec (@RibraRichard) March 31, 2020

13:42
Část lidí z pečovatelského domu v Příbrami je v karanténě

Jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Příbrami se nakazil koronavirem, skončil v oblastní nemocnici. V zařízení se 400 nájemníky platí zpřísněná hygienická opatření, čtyři lidé jsou v
karanténě, řekl dnes ČTK ředitel Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbram Tomáš Cipra. Senior s koronavirem nemá podle mluvčího nemocnice Martina Janoty žádné zdravotní
komplikace. Z nemocnice ale nemůže být propuštěn, protože by nakazil ostatní. „Není symptomatický, má teplotu kolem 37 stupňů a je mu dobře,“ uvedl Janota.

13:30
Praha má nová testovací místa

Praha má po @NaBulovce a ÚVN nové odběrové místo na Veleslavíně, i pro samoplátce. Od včera také funguje ve FN Královské Vinohrady. Celkem je nyní po republice 58 odběrových míst.
Navýšili jsme také počet laboratoří, které testují na koronavirus, na 72.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 31, 2020

13:10
Celníci dali 53 povolení k výrobě dezinfekce, třeba i školám

Celníci už kvůli ochraně před koronavirem vydali 53 povolení k denaturaci lihu, která umožnila zpracování zhruba 4,9 milionu litrů lihu na dezinfekční prostředky. Povolení dostali kromě výrobců lihu
a lihovin třeba i výrobci kosmetiky, vonných látek a chemikálií nebo hasiči, krajské úřady a školy. Na svém webu to dnes oznámila Celní správa ČR. Dezinfekční prostředky jsou kvůli
celosvětovému šíření koronaviru v poslední době nedostatkovým zbožím.

13:01
Soudcovská unie chce zapojit soudce v penzi, čeká nápor případů

Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií čeká justici v příštích měsících zvýšený nápor případů. Soudcovská unie proto navrhuje dočasně využít pomoci soudců důchodového věku.
Požádala také ministerstvo spravedlnosti, aby připravilo legislativní opatření, které by umožnilo prominout účastníkům řízení zmeškání lhůty, k němuž došlo v důsledku nouzového stavu. Na dotaz
ČTK to dnes sdělila prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)
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30.03.2020 (19:47:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Václav Dolejší

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Vlada.cz

Dvojice ministrů kritizovala personál v nemocnici a domovech seniorů, kde se vyskytla epidemie.

Nejprve nedostatek empatie ukázal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO), když při tiskové konferenci hovořil o smrti 75letého muže v pražské Thomayerově nemocnici, kde později
zemřela i nakažená sestra. Vojtěch za viníky mužovy smrti označil několik zdravotních sester. „Nákaza tam byla personálem zavlečena pravděpodobně z vně nemocnice,“ vypálil ministr.

„Hodit vinu za úmrtí koronavirem na zdravotní personál, který dělá, co může a riskuje vlastní zdraví a život pro vaši neschopnost? Ministr Vojtěch by se měl omluvit,“ žádá předseda KDU-ČSL
Marian Jurečka. „Podobné výroky jsou neuctivé a alibistické. Ministr Vojtěch neumí přiznat svá selhání, tak je hází na všechny ostatní. Je to trapné,“ dodal šéf ODS Petr Fiala.

„Je pravda, že některé sestry se nakazily mimo nemocnici a některé od pacienta, což byl bohužel případ této zdravotní sestry,“ uvedl pro Seznam Zprávy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, poté,
co jedna z nakažených sester zemřela.

Zesnulá sestra se nakazila od nejtěžšího pacienta. Přímo na virus nezemřela

Pak zase neschopnost vcítit se do práce lidí v první linii prokázala ministryně sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Zrovna, když dorazil koronavirus ve velkém mezi nejohroženější, do domovů
pro seniory. Místo ochranných pomůcek poslala vláda pečovatelům „doporučení“, aby zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu.

Když se ozvala naštvaná Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a zároveň šéfka Domova U Biřičky v Hradci Králové, s tím, že ministři se podle ní na
domovy důchodců a sociální péče vykašlali a dělají z jejich zaměstnanců „blbečky“, Maláčová se neudržela: „Paní Lusková je známa jako konfliktní osoba!“

Dvojice členů vlády to za své chování schytala ze všech stran. Zdravotníci, hasiči nebo pečovatelé by teď spíše očekávali vděk než kritiku. A buď dostatek roušek a dalších ochranných pomůcek,
nebo alespoň omluvu a prosbu o trpělivost. Rozhodně ale nechtějí dostávat rady od stolu typu „myjte si pořádně ruce“.

Domovy seniorů mají nový problém. Jak a kdo má splnit nařízení o testech

„Vnímám to jako nehoráznost a neúctu k lidem, kteří nasazují doslova život v první linii. Kdyby jim stát byl schopen zajistit ochranný materiál včas, tak by jistě nebyl tak vysoký počet nakažených
zdravotníků. Odpinkávat v rámci šíleného alibismu míček ke zdravotníkům a sociálnímu personálu není jen zbabělé, ale i sprosté a neuctivé,“ řekl lídr hnutí STAN Vít Rakušan.

Předsedkyně další opoziční strany, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, dokonce před týdnem marně upozorňovala ministry Vojtěcha a Maláčovou, že v pečovatelských domovech nevědí, jak
přesně se mají epidemii bránit.

„Poslala jsem několik dotazů a žádostí o nápravu. Bez odpovědi. Ministři se sice hádají na sítích, ale senioři se oprávněně obávají nemoci, protože na ně stát týdny kašlal. Babišovo ‚babičky a
dědečkové, dávejte na sebe pozor‘ je v tomto kontextu cynická fraška,“ míní Pekarová Adamová.

95. Alibisti. Ministři to schytávají za snahu přehodit chyby na ostatní   
seznam | nahoru
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„Začínáme s Twitterem.“ 10 rad pro Hamáčka a Vojtěcha, jak vyděsit národ

Podobnou kritiku vzbudila také veřejná hádka ministrů zdravotnictví Vojtěcha a vnitra Hamáčka na Twitteru, kdo z nich měl zajistit dovoz roušek a respirátorů, aby jich byl dostatek také právě pro
domovy pro seniory.

„Co si asi musejí myslet lékaři, sestry, hygienici, policisté, hasiči nebo pracovníci v sociálních službách, když sledují na internetu hádky ministrů, kdo za co může a kdo měl co zabezpečit… Naštěstí
jsme kreativní národ, který si umí pomoci sám, i když to vláda nezvládá,“ míní šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Sdílejte článek

Související články

Hamáček: Proč jsem se pohádal s Vojtěchem? Nervy pracují, ale byla to chyba
Hamáček: V distribuci respirátorů je chaos, ať to Vojtěch nechá na nás
Česko jedná o novém léku na COVID-19, ještě ale neprošel testy

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2
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Čerstvá anketa mezi téměř třemi sty poskytovateli sociálních služeb dokládá, že v zásobování domovů pro seniory panuje stále zmatek. Některé hlásí dostatek pomůcek, dalším chybí i to
nejnutnější.

Někde jsou zásobení, jinde mají akutní nedostatek prakticky všech ochranných pomůcek. Neradostnou realitu dokládají jak reakce několika ředitelů domovů pro seniory, tak nejnovější výsledky
velké ankety.

„Asi před týdnem jsme dostali od kraje dvanáct roušek,“ říká Miroslav Jiříček, ředitel Domova Klas v Jihočeském kraji. To je podle něj vše, co zatím mají od státu. Další roušky pro ně ušili v
Domově svaté Anny. „Volali mi, že si mám zítra jít nějaké ochranné pomůcky vyzvednout, zatím netuším, co tam bude,“ dodává Jiříček.

Vůbec to nezvládají, pustila se Maláčová do Vojtěchova úřadu kvůli seniorům

Jeho personál by potřeboval respirátory, ale i dezinfekci a další ochranné prostředky, včetně jednorázových obleků. Nic z toho zatím od státu nedostal.

Jiná situace je ve Zlínském kraji v domově, který provozuje nezisková organizace Naděje. Ten je podle oblastní ředitelky Kateřiny Pivoňkové zásobený na týden.

„Třeba rukavice máme na více dní,“ podotýká Kateřina Pivoňková s tím, že v neděli večer dostali od kraje už druhou zásilku. Aktuálně mají roušky, ale i respirátory, dezinfekce i další ochranné
pomůcky. Situace by se ale podle ředitelky mohla změnit, pokud by se v domově objevila nákaza. Dodává však, že kraj se o stav ochranných pomůcek zajímá a s domovem komunikuje.

Chybí i roušky

Obrázek, který si lze udělat ze dvou protichůdných příběhů, potvrzuje i nejnovější výsledek ankety mezi poskytovateli sociálních služeb.

Tu mezi téměř třemi stovkami svých členů provedla začátkem týdne Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Z větší části jde o domovy pro seniory, ale oslovené byly i domy se zvláštním
režimem nebo terénní pracovníci.

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

Například pět procent oslovených stále hlásí, že nemá žádné roušky. Dalších 26 procent poskytovatelů uvádí, že mají zásoby na méně než týden. Nejvíce – 39 procent – podle ankety vydrží se
zásobou méně než dva týdny. Zbylých třicet procent pak říká, že zásoba ústenek s ochranným faktorem FFP2 a nižší jim vystačí na více než dva týdny.

Nadpoloviční většina sociálních služeb, které se ankety zúčastnily, nemá žádné ochranné brýle (61 procent), dalších 18 procent pak hlásí, že mají zásobu brýlí na méně než týden.

Teploměry spíš jsou, obleky a brýle naopak

Jednorázové ochranné obleky nemá 65 procent oslovených a 26 procent s nimi vydrží méně než týden. Naopak dobrá je situace s dezinfekcí. Většina (63 procent) má dostatečné zásoby na deset
a více dní. Čtvrtině vydrží dezinfekce týden a jen jedno procento případů hlásí, že mají zásobu, s níž vydrží méně než dva dny.

„To rozhodl někdo, kdo to tu neviděl.“ Nakažené seniory izolovali do lázní

Zatímco 47 procent poskytovatelů sociální péče nemá k dispozici bezdotykové teploměry, tak mírně nadpoloviční většina uvádí, že ano.

Už v minulých dnech Seznam Zprávy upozorňovaly na to, že na domovy pro seniory se zapomnělo.

„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,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) Seznam Zprávám minulý pátek.

Sdílejte článek

Související články

Naše zdravotnictví nesmí zkolabovat, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky ale stále chybí
50× dražší roušky pro Podolí? Porodnice rozjela náš lynč, diví se firma
Domov seniorů se chystá na totální izolaci. „Máme sbaleno na nejméně 14 dní“
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01.04.2020 (13:29:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Nasregion.cz - Články Jan Štoll

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Po mimořádném opatření na šíření koronaviru v domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných, spolu s prohlášením ministra Vojtěcha, že za zavlečení nákazy do domova seniorů
může personál, si jejich provozovatelé přestali brát servítky. Ve víru událostí na ně totiž ministr zdravotnictví zapomněl s ochrannými pomůckami. Místo nich se jim dostalo knížecích rad.
Senioři jsou při tom nejohroženější skupinou, mimo pozornost zůstali měsíc.

Ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni sociálních věcí Janě Maláčové pořádně vyčinila v otevřeném dopise Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové a také
viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„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. 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,“ napsala Lusková.

„Žádali jsme Vás o to (poznámka redakce: na začátku března), 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,“ dodala.

Ministr Vojtěch se v Otázkách Václava Moravce hájil 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 mimořádnými opatřeními byl zákaz návštěv v domovech seniorů.

K úmrtí sestry z Thomayerovy nemocnice přispěl stres z obvinění

Vláda ale v době, které se výtka Luskové týká, uložila centrální nákup ochranných pomůcek Vojtěchovu ministerstvu, jeho tým měl zajistit i distribuci, což nezvládl. Až později padlo rozhodnutí
přesunout krizové řízení pod ministra vnitra Jana Hamáčka. Ministerstvo zdravotnictví už obstarává jen své přímo řízené nemocnice, a občas vypomůže i jinde.

Podle šéfky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové bylo chybným rozhodnutím, že stát nezásoboval poskytovatele sociálních služeb průběžně. Jednotliví poskytovatelé
přitom na nedostatek pomůcek upozorňovali už počátkem března.

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.

„On možná pan ministr ani neví, jak to v těch zařízeních vypadá,“ poznamenala Žitníková s tím, že v 90 procentech domovů nelze nařízení ohledně oddělení prostor stavebně řešit.

Dostatek adekvátních osobních ochranných prostředků a dostatečné testování zaměstnanců, pacientů zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb je podle odborů jedinou cestou, jak
současnou pandemii zvládnout bez zbytečných ztrát na zdraví a životech pacientů, klientů i personálu.

Lusková se opřela i do ministryně Jany Maláčové. „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.“

„Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte,“ uvedla Lusková v závěr dopisu.

Téměř celý březen oba ministři nekladli důraz na praktickou ochranu seniorů, po otevřeném dopise Luskové ministr Vojtěch zareagoval. Vydal mimořádné opatření (30. března 2020), ve kterém
domovům pro seniory a dalším, nařídil přijímat 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.

V mimořádném opatření však není ani slovo o povinnosti zdravotnického zařízení tento test provést.

„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: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy. Drsný vzkaz pro ministra Vojtěcha ( Zezdravotnictvi.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (22:20:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Každý nový nebo vracející se klient do domovů pro seniory musí projít testem na přítomnost koronaviru. Přijímat se budou jen ti s negativním výsledkem. Navíc musí projít preventivní karanténou.
Nová nařízení od dnešního dne platí pro všechna sociální zařízení. V krajích mají taky podle potřeby vznikat zvláštní kapacity pro domovy, které nejsou schopny zajistit desetinu míst pro izolaci
nemocných. Na postupu se dohodli hejtmani s členy vlády."

Redaktorka:
"Dvacet nakažených seniorů, devět lidí z personálu. V Břevnici u Havlíčkova Brodu budou pomáhat hasiči – s dezinfekcí, rozvozem jídla i údržbou areálu."

Petra Musilová, mluvčí HZS Kraje Vysočina:
"Ve směně budou vždy tři příslušníci a ta směna bude mít dvacet čtyři hodin. Naši muži jdou do stoprocentně infekčního prostředí, jsou vybaveni dostatkem ochranných pomůcek."

Redaktorka:

97. Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy. Drsný vzkaz pro
ministra Vojtěcha  seznam | nahoru

98. Situace v domovech pro seniory   
seznam | nahoru
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"Sem do domova pro seniory v Břevnici přivezli hasiči dnes odpoledne první vybavení. Pomáhat personálu začnou zítra v sedm hodin ráno. Domov je až do odvolání v karanténě a izolovaný. Jedna
žena o víkendu zemřela, další je v nemocnici."

Jiří Běhounek /nestr. za ČSSD/ hejtman Kraje Vysočina:
"Dohodli jsme se, že kraje postupně s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem vnitra vytipují i některé objekty, kde by eventuálně mohly být péče o korona pozitivní pacienty."

Redaktorka:
"Domov pro seniory v pražské Michli postupně nakažené seniory převáží do nemocnic. O to teď usilují i na Chodově."

Ilona Veselá, ředitelka, Domov pro seniory Chodov Praha:
"Není v našich silách, abysme poskytovali péči o osoby, které jsou pozitivní. A pokud vám do toho vstoupí ještě zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, tak se dostáváte do krizové situace."

Redaktorka:
"V budově je aktuálně devět nakažených seniorů. Jsou na izolovaném oddělení na jednolůžkových pokojích a jejich stav není vážný. Dalších šest klientů z tohoto zařízení už bylo hospitalizováno v
nemocnici."

Helena Volechová, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5:
"Rozdáme to mezi právě terénní pracovníky a část se nechá tady."

Redaktorka:
"V tomto sociálním zařízení zatím nikoho pozitivního nemají. Červený kříž jim dnes dodal roušky. Ochranné pomůcky jim ale vystačí maximálně na deset dní."

Helena Volechová, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5:
"Podle mimořádných opatření máme mít zajištěny ochranné obleky a ty v žádném případě nemáme. Takže sháníme si, jak se dá. Dokonce i jsme využili pláštěnky. Ta akutní potíž jsou opravdu ty
ochranné prostředky – ochranné obleky, dezinfekce, rukavice."

Redaktorka:
"Podobně to podle Jiřího Horeckého vypadá po celé republice. Zároveň vítá povinné testování při příchodu do domovů pro seniory. Některá opatření ale podle něj budou těžce splnitelná."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"K dnešnímu dni je šedesát tři klientů sociálních služeb, který jsou COVID pozitivní, zhruba nějakých čtyřicet zaměstnanců. A 70 % má různé psychiatrické diagnózy, tam není možné využít nějaký
hotel nebo lázně nebo kasárny."

Redaktorka:
"Právě opatření v domovech pro seniory bylo tématem dnešního jednání hejtmanů a vlády. Třeba vedení Plzeňského kraje vybídlo rodiny, aby si seniory vzali na čas domů."

Josef Bernard /ČSSD/hejtman Plzeňského kraje:
"Tím bysme si vytvořili zhruba 10 % lůžek, které bychom mohli později izolovat v případě výskytu ná... nákazy."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"My to v tuto chvíli plošně nedoporučujeme."

Redaktorka:
"Onemocnění COVID-19 se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku. Redakce a Lea Surovcová, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Daniela Písařovicová
EDITOR: Lea Surovcová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (12:43:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Frekvence1.cz - Články Barbora Pisingerová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

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 sobotu ČTK 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,”  uvedla Lusková pro ČTK. Svůj zdravotní stav by měli podle opatření ministerstva více
kontrolovat také zaměstnanci.

Vojtěch v sobotu 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.

NEDĚLEJTE Z NÁS BLBEČKY !!!Otevřený dopis ministru zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcíVážená paní…

Zveřejnil(a) Domov U Biřičky dne Pátek 27. března 2020

“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!”.

Čtyři dny po zveřejnění původního dopisu napsala Lusková na sociální sítě další reakci. “V prvé řadě děkuji všem, kteří sdělení tohoto článku pochopili a podpořili.  Těm, jež mě považují za
plačící bestii neschopnou postarat se o svých 570 svěřenců je nutno znovu zopakovat, že moje ostrá kritika hájila zájmy sociálních služeb v zemi, které ještě v sobotu ráno neměli jedinou
pomůcku,” uvedla ve středu 1. dubna.

99. Nechali jste nás v tom. Budete mít stovky seniorů na svědomí, vzkázala vládě
ředitelka domova  seznam | nahoru

86/118

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MDM1NDYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MDM1NDYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4MDM1NDYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22803546
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22803546
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.frekvence1.cz%2Fclanky%2Fzpravy%2Fnechali-jste-nas-v-tom-budete-mit-stovky-senioru-na-svedomi-vzkazala-vlade-reditelka-domova.shtml


“Zdůrazňuji, že sociální služby z principu své činnosti nejsou povinny vést sklady zdravotnických pomůcek, za běžného stavu nepracujeme v infekčním režimu. Hájila jsem zájmy 65 tis.lidí,
aktuálně uzavřených v pobytových službách, o nichž by vláda ještě v minulém týdnu raději nevěděla. Ti lidé se vyjádřit nemohou,” napsala ředitelka.

“Hájila jsem zájmy 65 tis. zaměstnanců pečujících bez pomůcek, denně vystavených riziku. A co se Biřičky týče, moje zařízení je na situaci nákazy připraveno od začátku března. Mělo a má
dostatek pomůcek, které jsme si sehnali sami, něco máme od kraje a něco od dárců. Máme infekční zóny, izolační režimy, seznam 85 báječných lidi, jež 3 týdny vozí kufry s
očekáváním, že budou muset zůstat na zařízení. Jim z celého srdce děkuji,” vzkázala Lusková.

“Vláda jistě dělá, co může. Ale to většina z nás.  Jsem ráda, že otevřený dopis podpořila média, a to masivně, že se ministři dohodli, kdo vlastně měl uvolnit skladové zásoby vlády pro
sociální služby. Moje další aktivity, krom toho, že jsem neustále se svými kolegy na Biřičce, jsou metodického charakteru, snažím se vyřídit každý telefonát a mail kolegů z terénu, jež žádají
radu. A mým úkolem nyní je zajistit, aby vláda pohnula s výrobou testů.  S kolegy v nakažených službách soucítím, i nás to může potkat každou hodinou. V žádném případě však
nedopustím, aby kdokoli lynčoval mého zaměstnance za to, že přinesl nákazu. Ať je to ministr nebo kdokoli z veřejnosti. Zodpovědně děláme, aby se tak nestalo. Bůh s námi,”  reagovala.

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.

Sledujte koronavirus a jeho dopady nejen vážně, ale i s nadhledem a v souvislostech ze všech úhlů i v audio podobě.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (10:02:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Studio 6 II (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

… najel a postupuje se podle nich je pravdou , že my jsme tehdy s těmi třemi týdny , potom jednal jsemposkytoval asociací poskytovatelů sociálních služeb jetady , béžová opatření nastavena
byla dokonce i podle po prohlášení 45 asociace , spěšně většina zařízení je ze zákona vlastně podle zákona o dodržuje , jako mají povinnosti ochraně veřejného zdraví , vlasy ti všichni tito
poskytovatelé sociálních služeb a , a ten mi jedno , jestli je tato epidemie nebo , nebo není , opatření musí mít 09:37 00 musí zavést mít hygienická jasně schválené provozní řády , v tomto směru
protiepidemická opatření , takže to je jejich povinnost ze zákona všech těchto poskytovatelů , která jede na zákoně plně veřejného zdraví , a já doufám , že to všichni takto spojují a a 15 zatím tedy
jak říkám , naštěstí těch zařízení nejsou desítky nebo stovky , a pokud vím , máme v ČR zhruba devatenáct a podobných zařízení sociálních služeb a aktuálně dosaženo 30 jich sedm , takže není
to zatím v tom poměru nikterak masivní problém a doufám , že tak stane a věřím kde jsou na to připravené tomu , že tam , 45 že to , že by byla ta karanténa , už dopředu tak to je věc těch
poskytovatelů sociálních služeb , já se omlouvám , toto neřeší , ministerstvo zdravotnictví , ale případně zřizovatelé těch zařízení , a těch 09:38 00 ale , se i samotní poskytovatelé jak je tomu u
přestupů 15 kdopak dopady zeptat , jestli už dnes na chvíli do polí , 30 je to jen Pavel Filip Dušek a pak tady prezentoval prognózu pobudou seniory že bych se , sledujeme kromě té celkové
populace , vývoj té epidemie právě v té seniorské populaci , 45 takže tam ta ty prognózy nebo je modelace prsou a myslím si , že jak jak bylo doloženo se držíme skutečně relativně dobrých
číslech se nám daří tuto celkově skutečně kontrolovat , tak 09:39 00 populaci , aby tam nebyl nějaký masivní nárůst a to si myslím , že bylo jasně , jasně , zřejmé ale pokud o tyto domovy , tak tam
asi není úplně možné na specificky tyto domy dát nějakou prognózu , kolik těch domovů 15 bude zasaženo , jak , jak vlastně to bude probíhat , protože to si myslím , že asi teď nikdo nedokáže říci ,
důležité je , aby všechna zařízení měl ochranné pomůcky se mu řeknu tom hovořili , aby měla zavedena 30 ta režimová opatření , která , která jsou skutečně si už známa a díky tomu tedy prvém to
Valach nějaký znaky zavlečení nákazy do menu zařízení , jak jsem o tom 45 hovořil , my testujeme , tedy ty nově příchozí klienty , to si myslím , že je v tuto chvíli poměrně protože to je to největší
po měli dostatečné , riziko , že zkrátka nově příchozí klient , který třeba před byl v nějakém jiném zařízení v nemocnici , Svačinovi , nově by nemocných 09:40 00 nebo třeba i v domácím prostředí ,
tak vlastně jen , že ví , a tu nákazu pak to vlastně zavleče do toho zařízení , a to se pak šíří , takže v tomto směru si myslím , že opatření je velmi , velmi je to dobré a účinné a není možná úplně
nutné testovat , tedy 15 všem plošně vš…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 20

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor
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(09:54:28)

Sociální
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Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé,Nadační fond Emil ve spolupráci s velkoobchodem s ovocem a zeleninou začal organizovat rozvoz pro zdravotně postižené www.emilnadace.cz/nakup. Rádi by tuto informaci
dostali ke zdravotně postiženým spoluobčanům přes poskytovatele sociálních služeb a dali jim i možnost vytipovat klienty v hmotné nouzi pro nákupy zdarma. Za tímto účelem otevřeli veřejnou
sbírku https://emilnadace.cz/sbirka-pro-emil-point.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (21:19:30) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha 11 - Články Ing. Eva Tichá

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

100. Studio 6 II (automat)   
seznam | nahoru

101. Vážení přátelé,Nadační fond Emil ve spolupráci…   
seznam | nahoru

102. Služba pro seniory z Prahy 11   
seznam | nahoru
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oznamuje, že Charita Praha – Chodov se sídlem Praha 4, U Modré školy 1/2337 (Komunitní centrum Matky Terezy) organizuje pro seniory z Prahy 11
prostřednictvím prověřených dobrovolníků dovážku nákupů, obědů, a léků. 

Službu lze objednat každý všední den mezi 8:30 až 16:00 hodin na telefonním čísle 272 941 972 . Služba je bezplatná.  Na základě požadavku klienta je zajištěna donáška obědů, nákupů či
léků, která se klientovi vyfakturuje až po dodání.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rovněž informuje občany o nabídce pomoci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kterou prostřednictvím webu a aplikace
www.mapapecovatelskychsluzeb.cz nabízí asociace jako sociální sektor v době koronavirové krize pro zajištění pomoci seniorům žijícím doma. Z tohoto důvodu APSS ČR spustila Mapu
pečovatelských služeb na www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si každý senior, rodinný příslušník seniora či starosta každé obce může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou
poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat možnou spolupráci a následně prostřednictvím webu vygenerovat univerzální leták k šíření do všech domácností, aby se ti, kteří příp. potřebují
poradenství či nějakou naléhavou službu a pomoc, mohli pomoci účinně dovolat.

V případě nejasností se prosím obracejte na adresu  info@mapapecovatelskychsluzeb.cz, případně na Matěje Hollana na tel.: 774 956 148.

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (19:15:05) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Region - Zprávy (automat) ČRo - Region

Otevřít originál | Otevřít detail

… seniory terénní pracovníci se tak u klientů sociálníchslužeb chrání většinou pouze látkovou rouškou vysvětluje prezident Asociace poskytovatelů sociálníchslužeb Jiří Horecký
pečovatelky které 30 dochází do domácnosti všech seniorů klientů Tak nemají žádnou informaci o tom jestli náhodou hledaný klient není tak za několik pozitivní tuto informaci krytí kilowatt podle
asociace je v Česku přes 100 tisíc seniorů 45 ke kterým pečovatele dochází domů většinou jde o klienty starší 80 let komunisté a piráti chtějí nouzový stav prodloužit jen do konce dubna předseda
KSČM Vojtěch Filip České televize řekl že delší 19:02 00 doba není potřeba piráti podle jejich šéfa Ivana Bartoše budou chtít od vlády slyšet za jakých podmínek nouzový stav ukončí kabinet
poslance žádá o prodloužení nouzového stavu kvůli koronaviru v krizi až do 11 května sama vláda může nouzový stav 15 vyhlásit nejvýše na 30 dnů za současné situace by tak skončil v sobotu
11 dubna sněmovna o návrhu bude jednat příští týden v úterý další případ porušení vládního nařízení a také vyhlášky města dnes řešila 30 Městská policie v Mladé Boleslavi hlídka strážníků si
všimla muže který konzumoval alkoholický nápoj na veřejném prostranství A navíc neměl na ústech roušku Ukázalo se že jde o cizince mongolské národnosti Strážnice mu několikrát vysvětlili
jakého 45 přestupků se dopustil muž ale začal být agresivní a arogantní na místo byl přivolán Nově zřízený mobilní správní Team města ten přímo na místě cizince ve zkráceném řízení vyměřil
20000 pokutu 19:03 00 také fotbalová Sparta se domluvila s hráči na snížení platu podle výše fixní částky mzdy to bude přibližně o 20 až 30 procent opatření podle klubového webu skončí po
obnovení běžného tréninkového režimu o 20% sníží platy hráčů také 15 České Budějovice už dříve k těmto krokům sáhli čtyři prvoligové týmy baník-jablonec Zlín A Mladá Boleslav počasí zítra
bude oblačno přechodné zataženo místy přeháňky ráno 30 sněhové později k večeru přeháňky jen ojedinělé teploty zítra v 6 až 10 na jihovýchodě až 13:00 na horách kolem dvou a na Šumavě
kolem plus 5 stupňů 45 Zelená vlna na silnici 27 z Mostu do Litvínova je nehoda dvou osobních aut projíždíte tam opatrně na silnici 19:04 00 26 za Plzní a také podobná nehoda dvou osobních
aut a dvě osobní auta kamion se srazila na silnici 24 v obci Halámky na jindřichohradecku policie je na místě místo ale je s opatrnosti průjezdné Přeji 15 vám šťastnou cestu Zelená vlna známé
lepší cestu a za chvíli už začínají životopisy 30 zkusil jsem kometu oblohou letěla Já jsem jí zazpívat 45 zmizela jako létající hmyz bylo jen pár žlutých penízků Penízky ukryl jsem do hlíny pod
dubem až příště přiletí už to nebude už to nebudeme výchova Spatřil 19:05 00 jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat o vodě o trávě o lese O smrti se kterou smířit Nejde se 15 Osvětim všechny ty co
kdy žili na téhle Planá 30 DM Nádražní cinkají vagóny a teprve se ptal německé zákony Nedala 45 jsi daleko …

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Zprávy (automat) (ČRo - Sever - Zprávy (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (20:07:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Vlada.cz - Pro média NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Chtěla bych nejprve požádat o slovo pana premiéra Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Dobrý den, dámy a pánové. Před naší vládou stojí stále dva hlavní úkoly, a to záchrana zdraví a životů našich občanů a záchrana naší ekonomiky a podnikání
našich živnostníků a firem. My jsme dnes přijali další množství usnesení v rámci vyhlášení nouzového stavu a celkově od začátku vyhlášení nouzového stavu jsme přijali 117 usnesení vlády kvůli
koronaviru a z toho dnes dvacet čtyři.

Já budu mluvit jenom o jednom usnesení, a to v kontextu toho, že samozřejmě v první fázi boje proti koronoviru byla přijata plošná opatření k zastavení nekontrolovaného šíření viru, která jsme
naštěstí učinili rychle. A dá se říct, že máme velkou naději ten nárůst a tu křivku zploštit.

Teď jsme se přesunuli do druhé fáze a to je nahrazení těch plošných opatření konceptem tzv. chytré karantény, který s úspěchem používaly Korea, Tchaj-wan, Singapur a další země. Z toho
důvodu jsme dnes rozhodli o důležitých změnách. Jednak vláda jmenovala předsedou Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra. To znamená, že
nahradí pana profesora Romana Prymulu, který byl jmenován předsedou centrálního řídícího týmu COVID 19. To znamená, že hlavním úkolem pana Prymuly bude chytrá karanténa, samozřejmě
příprava nemocnic, inovace, léky, laboratoře, zabezpečení lůžek, ventilátory atd.

Takže toto jsme rozhodli. Já bych byl velice rád, aby v tom média nehledala žádné rozpory. My žádné rozpory nemáme, my pracujeme v týmu. Myslím si, že to funguje, jsme neustále on-line,
spolupracujeme, takže dá se říci, že vláda zasedá permanentně.

My jsme i dnes ráno měli důležité jednání s hejtmany, kterého se zúčastnili vybraní ministři – pan Hamáček, paní Schillerová, pan Havlíček a samozřejmě Vojtěch, kde jsme si vysvětlili systém
zásobování, kde platí nadále, že Ministerstvo zdravotnictví zásobuje svoje fakultní nemocnice nebo tu svou síť nemocnic. Těch je šestnáct plus tři vojenské plus hygieny a laboratoře. Protože

103. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

104. Tisková konference po jednání vlády, 30. března 2020   
seznam | nahoru
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samozřejmě nejdůležitějším komponentem té chytré karantény je, abychom byli schopni testovat denně až 20 000. To by bylo určitě skvělé.

Takže já myslím, že to rozhodnutí je správné. Pan místopředseda Hamáček se soustředí hlavně na distribuci mimo systém zdravotnictví, na bezpečnost, samozřejmě hasiči jsou velice důležití a
další dodávky z Číny jsou také velice důležité.

My jsme ten projekt chytré karantény spustili dnes v testovacím režimu v Jihomoravském kraji a hlavní roli tam hraje naše armáda. Ten tým zasedal už pětkrát, velí tomu generál Procházka. Je to
velice důležitý projekt, a pokud by ten projekt byl úspěšný, tak samozřejmě bychom mohli uvažovat, znovu opakuji uvažovat, nechci tady spekulovat, po Velikonocích o uvolnění některých těch
opatření, která jsme přijali.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Další slovo má pan Hamáček, ministr vnitra.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové. Já budu mluvit ve dvou okruzích. První se týká usnesení vlády, která spadají do rezortu Ministerstva vnitra,
a pak řeknu pár slov k dalšímu fungování Ústředního krizového štábu.

My jsme dnes v rámci jednání vlády za prvé sjednotili různá nařízení a usnesení, která se týkala pohybu na státních hranicích a přes ně, do jednoho materiálu. Takže vnikl jeden komplexní materiál,
který hovoří o tom, za jakých podmínek je možné překračovat státní hranice. Nebojte se, já to nebudu celé číst. Jediné, co tam je jako zásadní změna, je to, že po dohodě ve vládě jsme rozhodli, že
karanténa platí na kohokoliv, kdo se vrací do České republiky, samozřejmě kromě výjimek, ale už neplatí pouze na ty rizikové země, ale v principu na celý svět. A pokud někdo není v těch
výjimkách, tak po příjezdu do České republiky, ať je to cizinec nebo občan České republiky, nastupuje karanténu. Policie vede evidenci na hraničních přechodech, takže bude velmi jednoduché
potom tu karanténu kontrolovat. Takže to je asi tak zásadní změna. Kompletní text bude samozřejmě k dispozici.

Druhá věc, která souvisí s fungováním Ministerstva vnitra, je opatření, které jsme udělali po dohodě s hejtmany. My musíme řešit situaci, kdy je nemocen nebo v karanténě člověk, který je bez
domova. To znamená, nemá bydliště, nemá střechu nad hlavou. Takže po relativně dlouhé debatě s hejtmany jsme přijali postup, který ukládá hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy ve
spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností ten problém vyřešit.

Když to zjednoduším, bude potřeba zajistit objekty, ve kterých se ti lidé budou zdržovat. Na tom textu nebo na způsobu řešení jsme se shodli s hejtmany, takže já věřím, že to bude fungovat.

A poslední informace jenom, že vláda rozhodla, že dokryje Ministerstvu vnitra náklady na ochranné pomůcky včetně letecké přepravy ve výši 4,3 miliardy korun. Takže tolik k vládě.

A pár slov k Ústřednímu krizovému štábu: Já to beru tak, že opravdu se posouváme do další fáze. Tady bude naprosto klíčové, aby ta jednotlivá opatření, která budeme přijímat, byla metodicky
řízená, aby byla připravována na jednom místě. To znamená: Ministerstvo zdravotnictví bude plnit tu roli, ke které je určeno, to znamená metodické řízení zdravotnictví a zdravotníků. Ministerstvo
vnitra teď vlastně převezme od pana náměstka Prymuly řízení Ústředního krizového štábu a jako krizový dozor jsme samozřejmě připraveni pokračovat v té práci, kterou ten krizový štáb započal.

Zítra se sejde stálá pracovní skupina, což je vlastně vedení Ústředního krizového štábu. Řekneme si, jak dál, stanovíme jednotlivé pracovní skupiny, protože já bych byl rád, abychom v rámci
krizového štábu řešili nejen tedy distribuci ochranných prostředků, ale i nějaký výhled do budoucna.

Já říkám všude, zejména na sociálních sítích, kde jsem terčem kritiky, že naším cílem je se odpoutat od dovozů ze zahraničí, a protože ta krize bude evidentně nějakou dobu trvat, tak postupně
vytvářet kapacity i v České republice. Byl bych rád a po dohodě s panem vicepremiérem Karlem Havlíčkem bychom vytvořili pracovní skupinu právě pro zajišťování domácích kapacit.

Musíme se samozřejmě také bavit o případných dopadech celé té krize na společnost a to je všechno úkol pro práci jednotlivých odborných skupin. Ústřední krizový štáb v celku v tom plénu se
sejde ve středu. Takže pokud budete mít nějaké dotazy, tak potom ve středu po jednání štábu budeme připraveni odpovědět.

Z mého pohledu ty výzvy jsou dvě, to znamená zajistit distribuci ochranných prostředků tak, abychom opravdu vykryli ty největší výpadky, a zvládnout tu situaci v ústavech sociální péče,
respektive v domovech pro seniory, kde samozřejmě je teď asi největší riziko. My jsme o tom jednali s hejtmany několikrát. Myslím si, že jsme našli způsob, jak té výzvě čelit. Bude to asi hlavní
téma z mého pohledu v tom ranku ÚKŠ na ty následující dny.

Tolik z mé strany a já samozřejmě jsem připraven na otázky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Pokud jde o aktuální epidemiologickou situaci, tak mi dovolte, abych vás informoval, že v tuto chvíli máme 2 942
pozitivních pacientů, 23 zemřelých, ovšem 25 vyléčených. Takže vyskočilo nám číslo vyléčených pacientů, což je pozitivní. Bohužel narostl i počet zemřelých. Jsou to všechno stále polymorbidní
pacienti seniorního věku. Asi neubudu úplně zabíhat do většího detailu. Ale pozitivní je tedy, že nám roste počet vyléčených pacientů.

Takže tolik tedy jenom k té aktuální situaci, k aktuálním číslům. Pokud jde o usnesení, která dnes tedy vláda přijala na můj návrh, tak asi to nejdůležitější, které bylo diskutováno, se týká
prodloužení omezení zákazu pohybu a zákazu maloobchodního prodeje tak, jak jsme ho přijali, do 11. dubna 2020 do šesti hodin ranních. Víte, že aktuálně je tedy ten termín do 1. dubna, takže
prodloužení do 11. dubna.

Myslím si, že i z hlediska té epidemiologické situace a vývoje tak, jak ji vidíme, je namístě, abychom tato opatření v tuto chvíli drželi minimálně tedy do té doby velikonoční a pak bude určitě
vyhodnoceno i na základě projednání prodloužení nouzového stavu v rámci Poslanecké sněmovny. Takže tolik k tomu prvnímu usnesení.

Další usnesení, která se týkají sociálních služeb, tak já jsem přijal dvě mimořádná opatření, která dnes vláda vzala na vědomí. Týkají se jednak zavedení určitých režimových opatření v těchto
domovech pro seniory a sociálně pobytových službách, jak jsme již prezentovali, aby byly vyčleněny určitě prostory pro případné pacienty, kteří jsou nakaženi, aby byla dodržována nějaká
režimová opatření, izolace a podobně.

A druhé, které je velmi důležité, na čem jsme se shodli s paní ministryní práce a sociálních věci, je, že zavádíme ode dneška povinné testování všech nových klientů, kteří přicházejí do těchto
zařízení sociálních služeb zvenku, ať jsou již překládáni z nemocnic, nebo přicházejí z domácího prostředí, protože na těch příkladech, kdy víme, že byla ta nákaza zavlečena do těchto zařízení,
tak se ukazuje, že bohužel v několika případech to byli zkrátka pacienti, kteří vlastně byli nakaženi a byli následně přijati do těchto zařízení a ta nákaza se v nich pak velmi rychle šířila.

Takže tohle povinné testování platí ode dneška, a pokud ten pacient, klient nebude mít negativní test na COVID-19, tak nebude moci být přijat a zároveň, pokud již přijat bude i s negativním
testem, tak bude muset být čtrnáct dní v karanténě v samostatném pokoji. Na tom jsme se shodli i s poskytovateli sociálních služeb, jak říkám s paní ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou,
takže to si myslím, že je velmi důležité opatření týkající se zajištění prevence vniknutí té nákazy do těchto sociálních zařízení.

Dále vláda přijala opatření, respektive týká se to nošení roušek, je to vlastně určitá výjimka, výjimky, které jsme přijali po konzultaci s odborníky a na základě nějaké praxe tak, jak jsme dostávali i
různé podněty, kdy povinnost nosit roušku či nějaké zakrytí obličeje se již nebude vztahovat na děti do 2 let věku a na řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. To bylo poměrně
dlouho diskutováno, smysluplnost nošení roušky v takovémto případě, takže proto jsme se tedy rozhodli, že toto navrhneme, a vláda toto usnesení tedy taktéž schválila.

Jedna také velmi řekněme diskutovaná věc, která se týká porodů: Tam jsme přijali také určité výjimky na základě konzultace s Gynekologicko-porodnickou společností. Týká se to tedy přítomnosti
třetí osoby při porodu, kdy stále jsme ve shodě i s odborníky, že je na místě držet tento zákaz, ovšem opět s určitými výjimkami. Ty výjimky se týkají například cizinek, které potřebují tlumočení,
rodiček, které mají závažné duševní onemocnění nebo jsou neslyšící, nevidomé, mají nějaké závažné zdravotní postižení nebo očekávají porod mrtvého plodu. To jsou vlastně výjimky, které jsme
přijali z toho zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu na základě konzultace s odborníky.

Takže tolik asi k tomu za mě, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Nejdříve dovolte, abych sdělil, že vláda se jednoznačně shodla na tom, že pověřuje
konkrétně mě a paní ministryni spravedlnosti Benešovou ve smyslu přípravy zákonného rámce, který umožní odklad nájemného, splátek nájemného, a to až na dobu šesti měsíců čili až do září.
Přičemž toto nájemné bude možné následně rozsplátkovat až na dobu dvaceti čtyř měsíců, a to u firem, společností a živnostníků. Ano, u firem, u podnikatelů a živnostníků, kterým jsme znemožnili
jejich fungování vládním nařízením, které bylo před čtrnácti dny.

Jinými slovy všichni ti, kteří museli uzavřít své provozovny na základě vládního nařízení, budou mít v tuto chvíli možnost si odložit nájemné, a to na následujících šest měsíců. Kopírujeme tím
vlastně to, co jsme domlouvali i s ohledem na bankovní úvěry a odklad bankovních úvěrů, což připravuje paní ministryně Schillerová.

Toto budeme zpracovávat zákonným způsobem v následujících dnech a během následujících dnů, maximálně týdne, to předložíme ve finálním znění na vládu. Vycházeli jsme z německého
modelu, který do určité míry toto umožňuje, a to způsobem takovým, že firmy, které prokazatelně v Německu ukáží to, že se dostávají do neschopnosti splácet vlivem koronaviru svoje nájemné,
tak mohou požádat svého pronajímatele o prominutí tohoto nájemného, respektive odložení, abych byl úplně přesný, tohoto nájemného, a to na tři plus tři měsíce. My se v tuto chvíli rovněž bavíme
o horizontu šesti měsíců.
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Současně jsme připravili celou řadu opatření v rámci dopravy. Řeknu ty nejdůležitější. Byl jsem pověřen tím, abych zasmluvnil výdaje na opravy a údržbu v rámci investic v oblasti železnic a v
oblasti silnic a dálnic, a to ve výši šesti a půl miliardy korun. Čímž vlastně říkáme, že jsme připraveni navýšit rozpočet SFDI, a to z částky sto šesti a půl miliard na částku sto třinácti miliard. Čili
pouze potvrzujeme to, co jsme řekli, že v době krize budeme zvyšovat investice, abychom uchovali stavební ruch, stavebnictví, pracovní sílu spojenou se stavebnictvím a současně profese a
řemesla na ni navázanou, tím pádem i průmyslová odvětví.

Současně jsme pro silniční dopravce odložili platbu mýta o tři měsíce. V tuto chvíli o tři měsíce. A odložili jsme silniční daň pro všechny majitele firemních vozidel, nejenom tedy nákladních vozidel,
až do září tohoto roku.

Současně v oblasti veřejné dopravy jsme přijali určitá opatření, a to taková, že jak na úrovni státní dopravy, tak i regionální dopravy je povinné – buď v tomto případě ministr dopravy v té státní
dopravě anebo se doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, aby upravili dopravní obslužnost s ohledem na faktický stav. To znamená, aby odpovídal aktuální snížené poptávce
cestujících a současně aby upravili způsob prodeje jízdních přepravních a rezervačních dokladů, a to jak na té úrovni celostátní dopravy, tak v té regionální dopravě.

Fakticky se jedná o to, že my už jsme ten první krok udělali, kdy jsme umožnili, respektive není nutné prodávat ve vlacích na úrovni průvodčích jízdenky pro pasažéry, a to proto, aby nedocházelo
k osobnímu kontaktu. Totéž dnes doporučujeme, aby se realizovalo i v autobusových spojích, a to ve všech regionech. Přičemž v zásadě drtivá většina regionů už toto respektuje a skutečně se
snaží odstínit toho řidiče autobusové dopravy od pasažérů. Nicméně jsou ještě kraje, kde to tak není, a my doporučujeme, aby tak učinily a ochránily tím řidiče od personálu.

Současně jsme přijali ještě jedno technické opatření – nicméně důležité – v oblasti kritické infrastruktury, kdy zakazujeme všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury čerpat dovolenou po
dobu nouzového stavu a současně se nařizuje kritickým zaměstnancům určitý specifický režim ve smyslu trávení času v místě, na kterém se dohodne se zaměstnavatelem, s ohledem na
cestování a podobně.

Ale současně se i nařizuje celá řada opatření pro subjekty, kteří jsou zaměstnavatelé, to znamená subjekty kritické infrastruktury, a to takové, aby zabezpečily všem kritickým zaměstnancům
bydliště zdarma v místě výkonu jejich práce, další základní životní potřeby a přiměřený kontakt těchto zaměstnanců s rodinou, osobami blízkými. Prostě přizpůsobujeme se tomu stavu i v té oblasti
zejména energetické.

Současně za předpokladu, že dojde u kritických zaměstnanců ke klinickým příznakům, mají určitě specifické povinnosti, jiné než v běžném zaměstnávání. A tito zaměstnanci poté musí používat
respirátor řady FFP2. Za mě všechno. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan náměstek Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den, jak bylo předesláno, vznikla nová struktura, to znamená Centrální řídicí tým, který v podstatě v rámci COVID-19 aktivit řídí
zdravotnické aktivity. To, co je klíčové: Dnes byla zahájena pilotní fáze toho klíčového projektu, kterým je v podstatě inteligentní karanténa nebo rychlá karanténa, chcete-li. Byl vybrán
Jihomoravský kraj jako kraj, který má takovou střední zátěž v tuto chvíli jednotlivých pozitivních osob.

A v rámci tohoto projektu bychom v průběhu tohoto týdne měli zjistit, jestli inteligentní karanténa je aplikovatelná na celé území České republiky. To znamená, jestli máme dostatečnou laboratorní
kapacitu, jestli budeme dostatečně rychlí s těmi posilovými týmy, které staví armáda, a jestli budeme schopni během tří dnů vytipovat kontakty těch pozitivních jedinců, kteří tam budou zjištěni.

Tento princip je nezbytný. Je na základě zkušeností několika zemí, těch jediných, kterým se podařilo zkontrolovat celý proces a epidemii omezit. To znamená, chceme aplikovat v našich
podmínkách podobný přístup, protože plošná opatření tak, jak byla přijata, jak byla nezbytná v té úvodní etapě, v tuto chvíli chceme postupně rozvolňovat tak, abychom byli schopni zapojit veškeré
struktury a neutavit ekonomiku.

To znamená, ten pilotní projekt by měl v tuto chvíli běžet. Na konci týdne budeme vědět první výsledky a budeme o nich informovat. Děkuji.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkujeme. Prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych se chtěla ještě, prosím, zeptat, jestli byste víc mohli konkretizovat ten tým COVID-19. Z jakého důvodu tu agendu – je ta agenda rozdělená mezi
Ústřední krizový štáb a tým COVID-19. Jak zaručíte, že tam ty kompetence nebudou nějakým způsobem duplicitní. A prosím ještě, kdo tedy další bude v tom týmu COVID-19? Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Jestli já mohu odpovědět, tak já si myslím, že se rozhodně duplikovat nebudeme. Pan vicepremiér Hamáček tady jasně specifikoval, co
bude úlohou Ústředního krizového štábu, a víceméně tento tým bude řešit exkluzivně problematiku zdravotnickou. To znamená veškerá protiepidemická opatření, která budou připadat v úvahu,
bude je navrhovat vládě, protože podléhá přímo vládě, a vláda bude schvalovat, která z těch opatření budou eventuálně přijata, která nebudou přijata. V tom týmu jsou zástupci dotčených resortů
a naprosto dominantní roli tam hraje armáda pod velením pana generála Procházky. To znamená, to je ten klíčový tým, který bude v podstatě organizovat na území České republiky aktivity spojené
s tímto procesem.

Klára Bazalová, Česká televize: Děkuji. Mě zajímalo, z jakého důvodu se to nedá, aby to řešil Ústřední krizový štáb. A ještě prosím doplnění: Před jednání vlády jste avizovali – pan Hamáček to
říkal ČTK – že se budete zabývat tím, jestli by armáda nemohla pomáhat v domovech pro seniory, tak jak to chtěl hejtman Vysočiny. Tak jestli jste se na něčem shodli, jestli máte nějaké údaje,
kolik takto domovů pro seniory je ohrožených. A prosím ještě dotaz: Když vláda chce plošně zastavit splátky hypoték, tak jestli jste řešili, jakým způsobem pomůže lidem, kteří jsou v nájmu. Jestli
to nezpůsobí nějakou nerovnost. Já vím, že pan Havlíček mluvil o pozastavení nájmu, ale mluvil jste o živnostnících a firmách. Ale mě zajímá, co se týká lidí. Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu, tak zaprvé ještě doplním pana náměstka. Já rozhodně nevidím žádný problém v tom, že tady vzniká odborný tým na
naprosto klíčovou věc, to znamená nastavit model inteligentní karantény, která umožní cíleně vyhledávat ty, kteří jsou potenciálně rizikoví a je vyšetřovat, potažmo dávat do karantény a nemít ta
plošná opatření, která jsme museli přijímat. Takže to je vysoce odborná činnost a jsem přesvědčen, že to bude fungovat.

A Ústřední krizový štáb bude dělat to, co má. To znamená krizové řízení tak, jak to vyplývá z krizového zákona. Takže já tam žádný problém nevidím, naopak si myslím, že to fungovat bude velmi
dobře.

Co se týká hasičů, respektive armády v domovech pro seniory: Já jsem dnes pouze to téma otevřel na vládě s tím, že se k němu budeme muset vrátit. Že to je obecně otázka nasazení kapacit
Armády České republiky. Tam jsme si vyjasnili jednu věc. Pan hejtman Běhounek pravděpodobně žádal vojenské zdravotníky, což v této fázi není možné, protože bychom oslabili kapacitu jak
polních nemocnic, tak hlavně tedy vojenských nemocnic.

Takže my budeme hledat způsob, jak zapojit více vojáků do pomoci pří řešení této krize, ale nikoliv v té rovině zdravotnické, ale spíše v té rovině nějaké další výpomoci. Já jsem po dohodě s panem
hejtmanem Běhounkem tam poslal na výpomoc hasiče, což je samozřejmě věc, která je krátkodobá. Ten sbor není tak početný na to, aby ještě mohl řešit tuto problematiku, ale na překlenutí
nějaké kritické situace ten hasičský tým tam bude. Ale budeme i po dohodě s panem ministrem Metnarem řešit, jak nasadit armádu, ale znova říkám, netýká se to vojenských zdravotníků

A pokud vím o hypotékách, tam jsme ještě řekli, že o tom budeme jednat v té užší skupině, řekněme předsednictva vlády, a určitě jakmile se dohodneme, tak s nějakým řešením nebo s tím
výsledkem předstoupíme. Ale tam ještě nic hotovo není.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych to doplnil. Já jsem o tom mluvil s ministrem obrany Metnarem a tam vzniklo takové, řekněme nedorozumění, protože pan hejtman Běhounek žádal
vojenské zdravotníky a ti samozřejmě nejsou k dispozici, protože v rámci projektu inteligentní nebo chytré karantény má být zapojeno až 330 vojáků. Takže samozřejmě tam se to vyjasnilo.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Ještě pan ministr Vojtěch chtěl doplnit.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jenom doplním kolegy v tom směru, že já jsem vlastně včera té situaci v Havlíčkově Brodě, protože to se týkalo právě toho domova pro lidi s těžkou
demencí a Alzheimerovou chorobou v Havlíčkově Brodě, tak jsme to řešili s panem hejtmanem. My jsme původně mysleli, že bychom je převezli do Lázní Toušeň, které jsme vlastně vyčlenili pro
tyto seniorní pacienty jakožto nějaká krizová lůžka, ale nakonec po zhodnocení zdravotníky se ukázalo, že není možné tyto pacienty převézt. Že zkrátka ten jejich stav je takový, že to možné není,
že by jim to spíše uškodilo. Takže proto se tam řešila otázka, jak zajistit personál po dobu 14 dnů, kdy ten stávající personál z většiny je v karanténě, a dohodli jsme se, že jim vypomůže i
nemocnice Na Bulovce, která tam pošle asi tři zdravotníky, kteří by se po tu dobu, která je čtrnáctidenní, tu inkubační dobu a karanténní dobu, mohli o ně starat.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, Televize Nova.

Bára Divišová, televize Nova: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, proč se vláda rozhodla, že to omezení volného pohybu zruší zrovna 11. dubna, což je vlastně sobota, je to před Velikonocemi
a dá se asi očekávat, že se lidé potom asi ve velkém rozjedou za svými rodinami. Potom v souvislosti s tím, jak bylo avizováno, po Velikonocích se mají nějakým způsobem ta opatření rozmělnit,
tak jestli to bude naráz, nebo jestli to bude postupné? A potom, co se týče výjimky u nošení roušek, tak jestli jste nediskutovali o nějaké výjimce třeba i pro moderátory, protože Česko je opravdu
jako jedna z mála zemí v Evropě, kde důsledně moderátoři ty roušky nosí. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Prosím vás, k tomu prvnímu: My jsme se tak předběžně rozhodli, protože máme stav nouze do 12. dubna. A budeme žádat 7. dubna Sněmovnu, aby nám ten
stav prodloužila. Tak v momentě, kdy to Sněmovna udělá, uvidíme na jak dlouho, tak potom, samozřejmě ten stav prodloužíme.

A ještě chci říci, že vyjadřujeme nějaké, řekněme, očekávání, nebo chtěli bychom a doufáme, že zkrátka ta nákaza se tak vyvine po Velikonocích, že budeme moci přistoupit k rozvolnění těch
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opatření. Ale to není v této chvíli žádný příslib nebo nějaké definitivní tvrzení. Určitě bychom rádi, protože náš cíl samozřejmě je, aby se naše společnost vrátila zase do normálních kolejí.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom mám pár poznámek. Pan premiér hovořil o tom, že my máme limit daný tím nouzovým stavem. Já pevně věřím, že
přesvědčíme Poslaneckou sněmovnu, aby prodloužila nouzový stav. Za mě říkám ideálně o třicet dní, protože jinak to bude znamenat, že do té Sněmovny půjdeme dvakrát, když to bude po
čtrnácti dnech. Protože prostě těch dalších třicet dní budeme potřebovat.

A představa, že se z toho stavu nouze posuneme zpátky do standardního režimu a všechna ta opatření, která máme v běhu, se zastaví, tak to já si představit nedokážu a vidím to jako běh na
trošku delší trať. Takže určitě bych stál o třicet dní. To je za mě.

Co se týká výjimky na roušky, já chápu, že pro moderátory je to nepříjemné, ale opravdu je to do jisté míry i příklad veřejnosti, a myslím si, že je dobře, když lidé i v televizi vidí, že se roušky mají
nosit.

O rouškách se vede velká debata na internetu, kde přesně se mají nosit, kde nemají. Mně píšou cyklisté, píšou mi lidé, kteří běhají po lese, a já se snažím říkat: Prostě uvažujte hlavou. Policie má
omezené kapacity, a jestli si někdo myslí, že posíláme policisty do lesa, aby stáli za stromem, a když tam někdo sám pojede na kole a nebude mít roušku, tak že mu dají pokutu, tak to je
samozřejmě nesmysl.

Cílem roušky je, aby ta kapénková infekce nikoho nenakazila. Když jste sama v lese, tak nemáte koho nakazit a nikdo vás nebude kontrolovat ani pokutovat. Pokud budete sedět na předzahrádce
a popíjet pivo, to je můj oblíbený příklad, který opakuji každý týden, bude vás tam dvacet a budete tam bez roušek, tak vám policie dá pokutu, protože už jsme to několikrát říkali, že se to dělat
nemá.

A pak samozřejmě ten velký problém, a to souvisí i s těmi Velikonocemi, to jsou ty různé víkendové akce, kdy se typicky na Drábských světničkách sjede šedesát sedmdesát aut a ti lidé tam
korzují a samozřejmě k tomu nedodržování odstupu tam dochází. Takže já chci jasně říci, že my se na ten příští víkend připravíme ještě intenzivněji a policie ta auta bude otáčet. A tam už je potom
samozřejmě neuposlechnutí výzvy, a pokud ti lidé té výzvy neuposlechnou, tak budou pokutováni. Protože to, co se dělo o víkendu na některých lokalitách, to už se prostě nebude opakovat.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Ještě pan ministr Vojtěch chtěl doplnit.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já bych krátce doplnil s těmi Velikonocemi. Já dlouhodobě a my jako Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě avizujeme, že tyto Velikonoce budou zkrátka
jiné, než byli lidé zvyklí, že nebudeme moci je trávit stejným způsobem, jako jsme byli zvyklí, s přáteli, s rodinou, navštěvovat se navzájem, koledníci, mše a tak dále. To si myslím, že zkrátka
možné nebude, protože to je obrovské riziko právě nějaké nákazy, vzájemného přenosu té nemoci. Takže za nás, za ministerstvo, ještě budeme navrhovat, aby v průběhu Velikonoc ta omezení
bezesporu platila.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji. ČTK.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den. Nejdříve na pana ministra Hamáčka bych měl dotaz k té karanténě. Jak jste dnes říkali, že se vlastně rozšiřuje na všechny, kteří se vrací. Mluvil jste o nějakých
výjimkách, jestli byste mohl stručně říci, jestli se to týká těch pendlerů, kteří jsou ve zdravotnictví, sociálních službách a podobně. A druhá otázka, to je vaše reakce na lázeňství, protože podle
svazu mu hrozí zánik. Chtějí pomoc od státu, od VZP, některé přerušují činnost, a o práci tím mohou přijít desítky lidí. Tak zda třeba stát uvažuje o jejich zapojení do pomoci v nemocnicích či
sociálních ústavech. Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: K těm hranicím. Ano, obecně teď platí pravidlo, že kdokoliv přijede do České republiky, tak musí do karantény. Jsou tam výjimky.
Výjimek je celá řada včetně těch, kteří jezdí do Německa a Rakouska pravidelně a pracují v těch sociálních a zdravotních službách nebo jako záchranáři. Takže pokud jezdí každý den a jsou v této
skupině, tak do karantény nemusí.

Pak je tam samozřejmě celá řada ještě dalších výjimek, které jsou specifické, ale už se týkají velmi malé skupiny osob – diplomaté například nebo lidé, kteří transportují plazmu nebo krev. To jsou
typově ty výjimky, které tam jsou, ale to jsou opravdu jednotlivci.

Takže obecně se dá říci, že kdokoli přiletí do České republiky nebo přijede do České republiky, půjde do karantény, pokud nemá výjimku, A ta největší skupina, která má výjimku, jsou zdravotníci,
pracovníci v sociálních službách a záchranáři, kteří pracují v Německu a v Rakousku.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jestli můžu, pokud jde o ty lázně, já jsem samozřejmě dostal dopis Svazu léčebných lázní. Budeme se tím zabývat. My jsme udělali určitá opatření, kdy
jsme vlastně zakázali přijímat nové pacienty z objektivních důvodů z hlediska nějakého zamezení šíření, prevence a také, že můžeme nějaké kapacity využít. Týká se to třeba právě těch Lázní
Toušeň, což je tedy zařízení poměrně malé, 72 lůžek při nemocnici Na Bulovce, ale my jsme ho vlastně vymístili a teď máme tu kapacitu připravenou.

A podle posledních zpráv už je tam šest pacientů z domovů pro seniory z Prahy, kteří zkrátka nemohli zůstat v těch svých stávajících zařízeních kvůli tomu, že nebyla schopna, tedy ta zařízení,
zavést ta režimová opatření, jak jsme je nastavili. Takže vlastně Lázně Toušeň už mají prvních šest těchto seniorů a podle mých informací to zvládají relativně dobře. A jsme připraveni případně
zapojit další kapacity.

Pokud jde o nějaké ekonomické otázky ohledně fungování lázní, to budeme řešit. Ono také bude záležet na tom, jak dlouho tato opatření potrvají. Určitě se o tom budeme bavit i se zdravotními
pojišťovnami, protože samozřejmě nám jde o to, aby lázně do budoucna fungovaly. Asi tady není nikdo toho názoru, že by lázně měly být nějak zničeny nebo zavřeny Potřebujeme je do budoucna.
Takže budeme to muset řešit, stejně jako to řešíme s ostatními poskytovateli zdravotních služeb.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji, a pokud už tady v sále žádný dotaz není, tak prosím o otázky prostřednictvím videokonference.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Já jako první poprosím Renátu Bohuslavovou z Novinek. Prosím.

Renáta Bohuslavová, Novinky.cz: Dobrý den. Já bych měla asi dotaz na pana premiéra a na pana ministra Vojtěcha: Od počátku hovoříte o tom, že senioři jsou vaší prioritou. Nicméně neslyšela
jsem zatím jediné číslo o tom, kolik seniorů máme v současné době v domovech důchodců, kolik jich máme v LDN, kolik jich máme v domovech následné péče a v nějakých těch dalších Alzheimer
centrech a podobně. Hovoříte, pane ministře, o tom, že kapacity máte připravené, kdyby tito lidé byli nakažení, nicméně úplně se nedomnívám na základě těch informací, které máme, že by byly
dostatečné. Můžete tedy prosím říci, kolik lidí v těchto centrech je a jaké jsou ty kapacity, které máte připravené? To je první dotaz. A druhý dotaz bych měla na pana ministra a na pana náměstka
Prymulu dohromady: Lidé se nás ptají, zda lidi z těchto míst teda brát domů a starat se o ně doma. Jestli se o ně nemohou postarat lépe než tedy v těchto centrech. A poslední, třetí: Dnes ráno
jsme vydali článek, že čtrnáct dnů nebyli myti pacienti v nemocnici v Krči, tedy na tom inkriminovaném oddělení. Ráda bych, pane ministře, věděla, jestli to nějak řešíte, případně na to dohlédnete?
Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Paní redaktorko, prosím vás, ta zařízení pro seniory a sociální služby, jejich zřizovatelé jsou kraje. Tak to bychom měli hlavně vědět. A je jich 1 947. Takže kraje
jsou zřizovateli a samozřejmě na to dohlíží MPSV, ale jsou to kraje, které jsou majiteli a které mají obrovský počet těchto zařízení. A co se týká těch opatření, ono to vzniklo v Českém Krumlově,
kde hlavní slovo mají samozřejmě hygienici a krajská hygienička, já jsem s ní mluvil, tam došlo k nákaze přes rodinu českého řidiče. Zaměstnankyně to tam nějak zanesla, je tam devatenáct
klientů, šest bylo nakažených a oni izolovali celé patro.

Potom samozřejmě začala debata, jakým způsobem, a musí říci pan ministr zdravotnictví, kolik materiálu se vlastně zavezlo, a myslím, že tady byla dobrá spolupráce mezi panem Hamáčkem a
panem Vojtěchem, a Ministerstvo zdravotnictví určilo nějaká pravidla, ale ne všechny domovy seniorů jsou schopné to realizovat. A samozřejmě, máme plno soukromých provozovatelů a myslím,
že včera byla tisková konference skupiny Alzheimer Home, která myslím, že má devět takových zařízení, a která řešila velice originálně tu separaci zaměstnanců, a to, že je vlastně ubytovává v
karavanech. Takže oni vlastně z práce jdou do karavanu, tam bydlí, aby nešli vůbec mezi lidi, nejezdili městskou hromadnou dopravou.

Takže my jsme se i domluvili s panem Hamáčkem, že budeme organizovat do jednotlivých krajů nějaké prostory pro tyto lidi, pokud to nejsme schopni řešit v rámci těch domovů. A na to jsou různé
názory, protože pokud bychom tyto starší lidi, kteří jsou zvyklí na nějaký kolektiv, na nějaké prostředí, nějak násilně transportovali na jiné místo, tak někteří odborníci říkají, že by se tím mohl zhoršit
jejich zdravotní stav.

Takže to řešíme. Je to velice rozmanitá problematika, je to pro nás priorita, samozřejmě, řešíme to společně, i když to nemáme, vlastně nejsme zřizovatelé, tak tomu věnujeme preferenci. I přes
víkend tam byly velké dodávky respirátorů. Já se sám snažím nakoupit, respektive jsem to předal, my jsme tu koupili termokameru na Úřad vlády, aby tato zařízení měly takové termokamery a
měřily teplotu bez toho, protože i teploměry jsou problém.

Takže řešíme to komplexně. Je to pro nás priorita, samozřejmě, tito senioři a lidé v sociálních zařízeních. Takže určitě tomu věnujeme velkou pozornost. A dnes jsme o tom dlouze hovořili s
hejtmany a myslím, že jsme se domluvili na spolupráci, pan ministr Vojtěch s paní Maláčovou. Takže nejsou tam žádné rozpory z mého pohledu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já bych se možná k tomu vyjádřil. Jedno z prvních opatření, které jsme udělali jako vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření
na začátku března, myslím, že to bylo 9.3. – my jsme zakázali návštěvy ve všech těchto zařízeních sociálních služeb, léčebnách dlouhodobě nemocných, Alzheimer centrech atd. To by jedno
skutečně z prvních opatření, které jsme učinili právě z důvodu, abychom zamezili zavlečení dané nákazy.
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Teď přicházíme s dalšími opatřeními. My jsme to samozřejmě od počátku diskutovali s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, pan náměstek Prymula, ale nyní tedy jsme vydali další
opatření týkající se těch určitých režimových opatření tak, aby byly zachovány ty hygienické standardy, oddělení té izolované zóny pro potenciálně rizikové nebo nakažené pacienty.

A jak o tom hovořil pan premiér, ono je to skutečně velmi individuální. Já si nemyslím, že existuje všeobecně správné řešení, viděli jsme to třeba v případě toho Havlíčkova brodu, kde jsme žili v
tom, že uděláme ten přesun pacientů třeba do Lázní Toušeň nebo nějakho jiného zařízení, do těch rezervních lůžek. Nakonec se ukázalo, že pokud bychom to udělali, tak by se těm pacientům
výrazně přitížilo, a samotní zdravotníci, kteří tam byli se podívat, řekli, že to výrazně nedoporučují a doporučují, aby tam zůstali v tom svém prostředí, protože to byli velmi imobilní pacienti atd. A že
je lepší řešit tu situaci na místě. Takže jen říkám, že ta situace není vždy úplně jednoduchá a nemá to jedno správné řešení.

My jsme vyčlenili tady v Praze, protože tady ta situace zatím je nejhorší, těch zhruba 320 lůžek, ať je to Toušeň, nemocnice Na Bulovce má lůžka, Nemocnice Na Františku. Takže ty jsou
připravené a už jak vidíte, to probíhá. Tam kde zkrátka nejsou to zvládat, tak ti pacienti jsou přemístěni, pokud to je možné. A tam kde ne, tak tam zkrátka budou zavedena režimová opatření a
zůstanou na místě a my to řešíme společně s hygieniky jako třeba v Českém Krumlově.

My jsme dnes to projednávali s kraji, s hejtmany, a dohodli jsme se na tom, že v každém kraji by měla být takováto nějaká lůžková kapacita vyčleněna. Ministerstvo práce a sociálních věcí
navrhovalo 60 lůžek na 100 000 obyvatel jakožto nějaký určitý standard, to byl návrh paní ministryně Maláčové. Takže to jsme sdělili krajům a v tomto směru budeme pokračovat.

A pak jsme tedy zavedli opatření, které je velmi důležité, jak jsme o něm hovořil, to znamená povinnost testovat veškeré nové klienty, kteří přicházejí do těchto zařízení sociálních služeb, jestli jsou
tedy Covid negativní tak, aby nedošlo k zavlečení nákazy do těchto zařízení. Plus samozřejmě, jak tom hovořil pan premiér, Ministerstvo vnitra rozvezlo ony respirátory přes víkend tak, aby tato
zařízení měla veškeré ochranné pomůcky. My jsme před asi 14 dny rozvezli takto tehdy roušky klasické na základě žádosti Ministertva práce a sociálních věcí

Takže není to tak, že bychom se tomu nevěnovali. Věnujeme se tomu kontinuálně a ta opatření se činí. Samozřjemě mě mrzí, že v některých těch domovech došlo k rozšíření té nákazy, je jich v
tuto chvíli sedm nebo osm z těch všech, jak o tom hovořil pan premiér, takže zatím ta situace není kritická. Pokud ta opatření, tak jak jsme je zavedli, budou dodržována, tak jsme schopni to
zvládnout.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já ještě možná doplnění, jak jste se ptala, jestli je možné vzít seniory domů: Pokud tam je rodinné zázemí a šlo by to, tak jistě. V kolektivních
zařízení je určitě vyšší míra rizika. Pokud si je příbuzní vezmou domů, je to cesta, na druhou stranu, je třeba uvažovat i o tom, jestli ta rodina, která si je vezme, tam nemá pozitivitu, potom by
vystavili ty své seniory vyššímu riziku. Obecně si myslím, že je to přístup správný.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem v tom svém úvodním vystoupení říkal, že zvládnout tu situaci v sociální oblasti je asi největší výzva, které teď krátkodobě
čelíme. Takže je to určitě naprostá priorita a chci jasně říci, že my to nezvládneme bez těch, kteří v těch domovech a ústavech pracují, to znamená bez toho personálu, který tam dneska je. Já jim
chci poděkovat a poprosit je, aby to vydrželi, jakkoli vím, že ta práce je náročná a ten stres je obrovský.

My jsme teď přes víkend zavezli respirátory a roušky, takže už by ochranné prostředky měly být na místě. Současně po dohodě s hejtmany jsme se dohodli, že na krajích vzniknou zásoby nebo
komplety ochranných oděvů, to znamená obleky, návleky, rukavice, štíty, které budou připraveny pro případ, že by se v některém z těch zařízení objevil ten virus, tak aby tyto komplety budou
okamžitě vydány tomu personálu za předpokladu, že tam bude uplatňována separace Covid a neCovid

A současně ty kraje, které vytvářejí circa těch 200 míst v každém kraji pro případné umístění těch pozitivních pacientů, tak samozřejmě ten personál, který tam bude vyčleněn, tak dostane
kompletní ochranu tak, aby se eliminovalo riziko případné nákazy. Pro nás je to výzva, snažíme se zajistit příslušné ochranné prostředky, ale znovu říkám, bez toho personálu, bez těch lidí, kteří
tam pracují, kteří ty klienty znají a klienti znají je, tak to prostě nezvládneme a bude to strašně důležité, abychom to zvládli společně.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji a poprosím paní Zahradnickou z Mladé fronty.

Eva Zahradnická, MF DNES:  Dobrý den, omlouvám se, neměla jsem dobré připojení celou dobu. Chtěla bych se zeptat pana ministra Hamáčka k těm domovům důchodců a domovům s
pečovatelskou službou. Říkal jste, že to budete řešit na úrovni krajů. Chtěla jsem se zeptat, kdy přesně budete o tom jednat, a jestli prozradil příadně už varianty, jak by se to dalo řešit. Protože jak
jste už říkali, armáda tu participaci odmítla. Částečně teď pomáhají hasiči i část zdravotníků. Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem se tu snažil na to odpovědět, ale zřejmě jste neslyšela, tak já to vezmu rychle: Jsou dvě možnosti – buď domov vytvoří tu
separátní zónu a tam potom v případě, že se tam objeví ta nákaza, tak kraj dodá příslušné ochranné prostředky, tím myslím kompletní obleky a štíty, ty standardní ochranné prostředky, roušky a
respirátory, už by měly být rozvezeny.

Pokud se ukáže, že není možné tam tu izolaci zavést, tak každý kraj připravuje objekt, do kterého by bylo možné ty pacienty odvézt tak, aby dále nebyli v tom kolektivu, aby tam nehrozilo riziko
nákazy. Protože obecně, pokud se podíváme na domovy seniorů, tak jsou pouze dvě cesty, jak se tam ta nákaza může dostat: Buď se tak dostane kvůli tomu, že se nakazí personál, a to riziko by
se mělo snížit těmi rouškami a ochrannými prostředky zejména rouškami, anebo se tam ta nákaza dostane tak, že se tam vrátí pacient, který byl odvezen do nemocnice, testován pozitivně na
koronavirus a vzhledem k tomu, že nemá komplikace zdravotní, tak je vrácen zpátky do toho zařízení, čemuž my teď chceme předejít buď tou izolací, nebo umístěním toho pacienta do separátního
zařízení. Takže toto je v kostce ten koncept, o kterém jsme hovořili s hejtmany.

Eva Zahradnická, MF DNES: A druhý dotaz ještě na pana profesora Prymulu. Omlouvám se, kvůli tomu připojení se ptám znovu. Do 11. dubna je tedy zcela mimo debatu, že by se otevíraly
nějaké obchody nebo se rozvolňovaly služby. Po tom 11. dubnu můžete upřesnit, jak by přesně potom se postupovalo s uvolňováním těch služeb? Typově jde třeba o ty hobby markety a další
takové služby, které jsou teďka otevřeny jen pro živnostníky, ale spousta lidí už možná má zájem si také něco nakoupit. Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tak určitě ten model je nastaven tak, jak jsme přijímali plošná opatření, třeba shromažďování velkého počtu osob. To jsou opatření, která
budou trvat nejdéle. Nicméně to, abychom byli schopni nastartovat trochu ekonomiku, tak to znamená rozvolnění některých služeb těch drobných živnostníků, podnikatelů tak, aby byli schopni
poskytovat tyto své služby, kdy bude malé riziko nákazy a přenosu vlastně z člověka na člověka. To znamená, nebudou tam velké skupiny lidí a tak dále. To znamená, takovýmto modelem chceme
postupovat.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Díky a poprosím Radka Bartoníčka, Aktuálně.cz. Radku, jste tam?

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz:  Ano, dobrý den. Pane premiére, já bych měl na vás jednu otázku a pak bych měl ještě jednu. Mě by zajímalo, jak vy vidíte ten dosavadní boj proti koronaviru? A
jak si stojíme? Protože vy jste optimista do určité míry. Vy říkáte, bude 20 000 protestovaných, věříte. Ale situace je taková, že bohužel nám přibývají mrtví, bavíme se o nakažených v domovech.
Chybí testovací testy, z řady míst si pořád stěžují, že chybí pomůcky ochranné, proto – jak vy sám se na to díváte, na tuto situaci? A nemyslíte si, že jste udělal chybu, že nouzový stav jste vyhlásil
trošku později, než navrhoval pan Hamáček? Krizový štáb taky vznikl trochu později a poté jste pana Hamáčka jmenoval až po určité době. Necítíte přece jenom – nemohl jsem něco udělat jinak?
Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ne, určitě ne. Já myslím, že jsme udělali všechno, co bylo potřeba, a já si myslím, že v tom mezinárodním hodnocení jsme dáváni za příklad. Já jsem to skvělé
video, co vlastně natočili naši lidi – a to nebylo o tom, že se chlubí vláda. Ne, já jsem to posílal do celého světa, aby viděl celý svět, že naši lidi jsou kreativní, že jsou šikovní, že jsou solidární a že
je to skvělá vizitka našeho národa. A že jsme to zvládli.

A my jsme se inspirovali v Jižní Koreji, v Hongkongu, Singapuru. Pan Hamáček taky má kontakty. Dostáváme informace z Číny, z Izraele a tak dále. Takže pane redaktore, musíte se podívat na ta
čísla, jaká jsou. A když se porovnáme s některými zeměmi, u kterých to vypadá, že mají nižší čísla, tak jsme zjistili, že oni moc netestují. My testujeme a samozřejmě ten počet testů je stále vyšší.
A bohužel zemřeli lidé, kteří byli nemocní. Tak samozřejmě to pan ministr může okomentovat, ale podívejte se, jaká jsou čísla ve světě.

Nechci to tady číst, já myslím, že to každý zná. A já vím, že někteří se mi smáli kvůli tomu videu a kvůli těm rouškám, ale nebudu jmenovat zemi, která to zavádí od středy, a vy ji určitě znáte. Je to
jeden z našich sousedů. A my jsme o tom přesvědčeni, že doposud to bylo jenom Česko a Slovensko, které to mají povinně, a že my samozřejmě už máme nějaké plány a já si myslím, že to
zvládneme. A když to zvládneme, tak bude důležité, aby i naše okolí to zvládlo. A tam někteří na to mají jiný názor.

Takže já myslím, že tady se projevila obrovská solidarita našich lidí. Je neuvěřitelné, jak naše výzkumné ústavy a vědci, ten ventilátor, ty respirátory, testery a tak dále, že je vidět, že i v té vědě a
výzkumu jsme na tom velice dobře. Takže já si myslím, že se nemáme, za co stydět, a nechci se samozřejmě chlubit, ale myslím, že ta hodnocení byla v zahraničí jasná.

A je to vlastně výsledek celého týmu. Ta vláda je jeden tým. Jeden tým. A my to řešíme společně. Občas samozřejmě máme nějaké různé názory, ale já jsem i prosil ministry, abychom si to vyříkali
za stolem mezi námi. A to funguje a já si myslím, že i to rozhodnutí o tom štábu ohledně chytré karantény a krizový štáb, že je to v souladu a že ta spolupráce alespoň z mého pohledu se zlepšuje.
Takže určitě se nemáme za co stydět. A já myslím, že to i většina občanů vnímá.

Každý dělá chyby. My jsme také možná nějaké udělali, ale podstata je, že postupujeme dopředu, že i ty propočty… Kdybychom nebyli nic udělali, tak podle našich expertů jsme byli včera už na
deseti tisících nakažených. A dnes v této chvíli ještě stále jsme nyní na třech. Takže držme si palce, aby to šlo dopředu a zkusme – i média možná řeší ty různé… Vždycky hledáte nějaké rozpory –
tak si to nechte až po tom viru.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já jenom, jestli bych se k tomu také mohl vyjádřit, k tomu celkovému hodnocení, na to asi ještě bude doba. Ale skutečně, uvědomme si, že tady čelíme
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největší pandemii možná za posledních sto let. Myslím si, že nikdy nikdo tady nic takového nezažil. Nejenom v České republice, ale samozřejmě ve světě. Dnes již na několika kontinentech, první
země v počtu nakažených jsou Spojené státy americké v tuto chvíli a další země je dobíhají, ale nejsme to my. A myslím si, že naše země skutečně v té bouři, která je stoletá a nikdy tady taková
nebyla, tak si myslím, že se pohybuje ještě relativně dobře.

Jak řekl pan premiér, udělali jsme samozřejmě spoustu možná chyb, ne vždy jsme třeba všechno domysleli. Ale to zkrátka s takovou situací prostě je normální. Prostě není možné si představovat,
že svět bude ideální a vše bude skvěle fungovat, protože ono to takhle nefunguje skvěle nikde. Všechny státy mají problémy a mají mnohem větší problém a já čtu každý den svodky ze všech
zemí, jak jsou na tom ty nemocnice. V jiných zemích naprosto kolabují. Mají přetížené jednotky intenzivní péče, nemají umělé plicní ventilace a tak dále.

Takže já si myslím, že pojďme být trošku více pozitivní. Myslím si, že v tom celkovém kontextu si vůbec nevedeme špatně, že se nám podařilo díky těm opatřením, která jsme zavedli včas, na
rozdíl od jiných zemí, které zlehčovali celou tu epidemii a zavedli ta opatření možná před pár dny a dnes už mají padesát šedesát tisíc nakažených. Tak myslím si, že jsme udělali hodně práce, ale
samozřejmě ještě nás hodně práce čeká.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Poprosím ještě ten druhý dotaz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz:  Druhý dotaz. Samozřejmě já vám držím palce a nepochybuji, že tenhle národ je skvělý a je tady spousta naprosto fantastických lidí. Jenom se pane premiére
ptám, jestli vláda drží s těmahle úžasnýma lidma v terénu tempo, protože, a ten dotaz právě zní: Do jaké míry podporuje české firmy? Ozývají se výrobci českých roušek, výrobci respirátorů:
Pomoz, vládo, my jsme schopni určité množství roušek a respirátorů vyrábět. Občas se ozývá kritika, jestli bylo dobré rozhodnutí svěřit nákupy Ministerstvu zdravotnictví. Vidíme určité rozpory,
přestřelky mezi vnitrem a zdravotnictvím. To znamená: Můžeme čekat, že se ta situace v tomto zlepší, budou testy, bude více ochranných pomůcek? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Já myslím, že to, že občas byla nějaká výměna, myslím, že si to ministři vyříkali a že to máme za sebou. Samozřejmě pan ministr Havlíček může říci, že máme
konkrétní programy pro naše firmy, aby mohly investovat do těch nových technologií, a že to sledujeme. Určitě se k tomu vyjádří. A ten ventilátor, to je fantastická věc. Já jsem s profesorem
Roubíkem o tom mluvil několikrát. Samozřejmě to podporujeme, my jsme připraveni i to podpořit finančně jako vláda. Zatím to nebyla potřeba, my jsme to nabízeli. A jsou další výzkumné
organizace, které na tom participují, a určitě pan profesor Prymula řekne k tomu víc, protože skutečně ta paleta nových možností a příležitostí a umu našich lidí je skutečně obrovská.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:  Já bych k tomu dodal, že ty české firmy jsou velmi aktivní a my je dáváme dohromady. Vytvořili jsme
platformu, která se jmenuje spojujemecesko.cz, kde jsou firmy, které něco nabízejí, na druhou stranu, které poptávají. Funguje to výborně, desítky a desítky firem se tam hlásí. Ventilátor s
profesorem Roubíkem se řeší s ČVUT.

Dnes večer budeme mít s panem premiérem jednání s vedením firmy Meopta, která bude pravděpodobně další, která začne vyrábět ventilátory. Jednáme velmi intenzivně se společností Linet,
která se nabídla, a teď beru jen ty větší společnosti, které nabízí zajímavé řešení.

Současně jednáme s Technickou univerzitou v Liberci ohledně nanoroušek s tzv. nanovlákennou vrstvou. Jednáme s ČVUT nonstop. Díky CzechInvestu, který je pod Ministerstvem průmyslu a
obchodu, se podařilo v rekordně krátkém čase zcertifikovat ty jejich respirátory typu 3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, skvělá práce, kterou odvádí.

Dva programy jsme na to připravili, a to program investiční, když někdo chce investovat, může si na to vzít peníze 35 až 45 procent, a program výzkumný, to znamená vývojový, když něco ještě
nemá hotové, ale potřebuje zdroje, aby to rychle dovyvinul.

To znamená, jede se na tom nonstop, ale prosím pěkně nesrovnávejme, to je neporovnatelné, s těmi dodávkami z té Číny. Z Číny potřebujeme řádově jednotky milionů respirátorů a desítky milionů
roušek týdně. To naše firmy nezvládnou. Tam potřebujeme, aby ten letecký most fungoval, a naše firmy to skvěle doplňují high-endovými produkty, specifickými produkty, těmi dražšími produkty,
ale těmi, které jsou trošku jiného charakteru. Čili ideálně to pospojovat dohromady a nedegradovat jednoho na úkor druhého a šikovně to spojit.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji a poprosím Ondřeje Leinerta, Hospodářské noviny.

Ondřej Leinert, Hospodářské noviny:  Dobrý den, já se chci zeptat primárně pana premiéra na to, jak je doposud spokojen s fungováním toho Ústředního krizového štábu, a ptám se na to,
protože zaznívá kritika od úřadů, že Ústřední krizový štáb nezvládá předávat některé informace, neinformuje kolik roušek, respirátorů kde je potřeba a v těch jeho instrukcích jsou určité zmatky, a
že právě i proto teď dochází k té personální změně. Takže jak je pan premiér s tím jeho fungováním doposud spokojen? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Pane redaktore, vy máte stejného vydavatele jako pan Bartoníček, tak asi Vám to napsal editor. Já si myslím, že všechny štáby fungují skvěle, takže určitě není
žádný důvod. To dnešní rozhodnutí jednoznačně o tom, že pan profesor Prymula se soustředí na zdravotnictví, na nemocnice, na projekt chytré nebo inteligentní karantény, který realizuje armáda.
A samozřejmě pan ministr vnitra a místopředseda vlády bude řídit krizový štáb, kde samozřejmě hlavní slovo má policie, hasiči a další složky bezpečnostního systému. Takže není tam žádný
rozpor. Ty spekulace, které jsou v médiích, jsou neopodstatněné.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji. Druhý dotaz.

Ondřej Leinert, Hospodářské noviny:  Protože už začaly padat žaloby kvůli některým opatřením vlády, tak se chci zeptat, proč vláda jasněji nezdůvodňuje, které obchody a služby mají být
zavřené a které nikoliv. Třeba pochyby byly ohledně květinářství. A pak ještě doplňující technický dotaz, protože se mělo dnes jednat o té patnáctitisícové podpoře pro živnostníky, tak proč to bylo
odloženo a kdy by se o tom mělo případně jednat? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Zítra máme znovu vládu ve 14.00 hodin a zítra budeme probírat kurzarbeit a živnostníky. Byla o tom dlouhá debata. A další nějaké návrhy, i to moratorium. A
mezitím se ti klíčoví ministři: Schillerová, Maláčová, Hamáček a Havlíček ještě setkají separátně. My budeme mít společně i nějaké koaliční debaty. Takže jsme to přesunuli na zítra, protože to
ještě nebylo celkově domyšlené i legislativně. Takže zítra pokračujeme.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády:  Děkuji a poslední poprosím Báru Janákovou, DeníkN

Bára Janáková, DeníkN: Dobrý den. Já mám dotaz na vicepremiéra Jana Hamáčka. On tam říkal, že už chce předejít té situaci, kdy lidé tento víkend hodně navštěvovali Drábské světničky. Mě
by zajímalo, jak konkrétně tomu chce předejít? To je první dotaz.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra:  To je velmi jednoduché. Postavíme na parkoviště policejní auto a každého pošleme zpátky. A pokud neuposlechne, tak je to přestupek
a bude pokutován.

Bára Janáková, DeníkN: A druhý dotaz na premiéra Andreje Babiše: Německý velvyslanec vyzval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, aby dementovala svoje slova týkající se toho, že
náklad zdravotních potřeb zabavila německá strana. Mě by zajímalo, jestli podle vás by to skutečně měla dementovat.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Já to neznám, já to nechci komentovat. Já mám s panem velvyslancem velice dobrou spolupráci a my samozřejmě velmi intenzivně spolu komunikujeme, protože
vždycky aranžuje i moje hovory s německými politiky. Takže tuhle záležitost nechci komentovat, protože neznám, jak to proběhlo, ale určitě jsem měl pocit, že se to už nějak urovnalo.

Tisková konference po jednání vlády, 30. března 2020
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V litoměřickém domově pro seniory se koronavirem nakazilo 52 ze 72 klientů. Zařízení již na začátku března zakázalo veškeré návštěvy, někteří senioři kvůli své nedoslýchavosti přišli o
jakoukoliv možnost kontaktu s rodinou. Podobný osud může čekat i seniory v dalších zařízeních, kde se však zatím o propuknutí nákazy kvůli bezpříznakovému průběhu neví.

Paní Marianna byla zvyklá navštěvovat svou jednadevadesátiletou matku v litoměřickém Domově U Trati takřka každý den. Teď už ji ale kvůli zákazu návštěv měsíc neviděla. Její matka navíc
špatně slyší, takže bohužel nemá ani možnost se s ní spojit alespoň telefonicky. Když se paní Marianna v úterý z televize dozvěděla, že se v domově, kde pobývá její matka, potvrdila nákaza
koronavirem u 52 ze 72 klientů zařízení, zůstala v šoku.

Později se dozvěděla, že jednou z nakažených je bohužel i její matka. Záhy však přišla alespoň trochu uklidňující informace, že se jí daří dobře. "Jsem o něco klidnější, ale mám o ni hrozný strach.
Už má taky vysoký věk. Jenom věřím, že má dobrý kořínek a bude všechno dobré," popisuje paní Marianna, která nezažívá lehké životní období.

V prosinci ji zasáhla smrt manžela, teď se strachuje o svou matku. "Spadla jsem z jednoho trápení do druhého. Naštěstí mi pomáhá rodina, moje vnoučata, která každou špatnou náladu hned
vylepší. Jsou to moje zlatíčka," říká paní Marianna.

Strach o své příbuzné mají i další. Právě senioři patří mezi ohrožené skupiny nemoci Covid-19. Zemřeli již dva pacienti z litoměřického domova, kteří se koronavirem nakazili. Jak se virus do
domova seniorů dostal, přitom stále není jasné. Podle ředitelky ústecké hygienické stanice Lenky Šimůnkové jde pravděpodobně o komunitní přenos. "Nikdo z personálu ani z klientů nemá v
anamnéze cestování, pobyt ve zdravotnickém zařízení a podobně," říká Šimůnková.

Domov je od 4. března pro návštěvy uzavřený a klienti z něho vůbec nevychází. První pozitivní případ se objevil 25. března u seniora, který byl v tu chvíli v ústecké nemocnici. Na základě toho byla
vyhlášena karanténa celého zařízení a následně se přišlo na to, že se koronavirem nakazila většina klientů.

To, že se nemoc tak masivně rozšířila v celém domově, nepovažuje šéfka hygienické stanice za nijak překvapující. "Nákaza se přenáší kapénkami, nakažlivost je vysoká podobně jako u
spalniček. Nikdo z nás není imunní, to jsou důvody, proč se nakazí vysoké procento z uzavřeného kolektivu a možná nejen tam," vysvětluje hygienička.

Paní Marianna to, že se nákaza v domově objevila a masivně rozšířila, nikomu nevyčítá. Podle ní tomu nikdy nejde úplně zabránit. Oceňuje však, jak se s mimořádnou situací vypořádávají
zaměstnanci domova. "S personálem jsem moc spokojená, jsou moc hodní. Taky je to pro ně určitě náročné být tam zavření takovou dlouhou dobu," říká.

Protože byla na celý objekt litoměřického domova vyhlášena karanténa, třináctka zaměstnanců se tak vzdala možnosti se stýkat s rodinou a nyní zůstávají zavření se seniory v domově, přičemž
nevědí, jak dlouho tam budou muset ještě zůstat.

Jejich obětavosti a nasazení si váží i pan Karel, jehož matka je rovněž klientkou zařízení. "Na úkor vlastního bezpečí, rodiny a přátel tam zůstali pečovatelé a pečovatelky, kteří se o naše rodiče,
babičky a dědečky starají a dělají pro ně absolutní maximum. To by spoustu lidí neudělalo. Jsou tam maminky, které mají doma malé děti. A oni k nim nemohou, protože jsou v domově zavřené s
našimi rodiči a prarodiči, kteří jsou staří a nemohoucí," obdivuje jejich obětavost Karel.

"Ve třinácti lidech zvládnou 74 lidí, starají se o ně, dělají jim snídani, oběd a večeři, přes den zábavu a v noci, když jim je smutno, je drží za ruku. To normální člověk jen tak s úsměvem nezvládne,"
říká Karel, který personál chválí i za to, že přes velké množství práce skvěle komunikuje s rodinami klientů.

I podle ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice, pod které kromě Domova U Trati spadá dalších jedenáct zařízení, se zaměstnanci snaží udržovat mezi seniory alespoň trochu dobrou náladu.
Koneckonců on sám jim a klientům přivezl před dveře mnoho květin. "Atmosféra je tam v rámci možností vynikající a snažíme se ji udržet vynikající i nadále," říká ředitel Jindřich Vinkler.

Senioři již před zjištěním nákazy pobývali pouze na svých pokojích, kam za nimi chodili zaměstnanci domova. V objektu tak mohou zůstat i ti klienti, u nichž se nákaza neprokázala. Podle ředitele
tak domov funguje až na pár omezení v běžném režimu.

"Představte si seniora, který je doma, nebo sám sebe. Když byste dostal výsledky, že jste pozitivní na Covid-19, tak půjdete domů stonat. My jsme domov pro seniory, takže oni mají domov tady u
nás, tak stůňou tady. Vám by ale doma nikdo žádnou službu neposkytl, to mi jim ji poskytujeme," vysvětluje Vinkler. Lidé s mírnými příznaky tak zůstávají v domově. Ti, u kterých se objeví vážnější
komplikace, pak míří do nemocnice.

Česká vláda v posledních dnech čelila kritice od odborníků a neziskových organizací, že ochranu domovů seniorů před nákazou podcenila. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů
sociálních služeb Jiřího Horeckého přesto masivní propuknutí nákazy v Domově U Trati a dalších zařízeních nelze považovat za selhání státu.

"Možná by se to tolik nerozšířilo, kdyby byl dostatek ochranných pomůcek. Zaměstnanci se snažili chránit alespoň bavlněnými rouškami, když neměli jednorázové. Ale víme, že se nákaza někde
začala šířit už v první polovině března, kdy bylo ochranných pomůcek málo a nebyly ani ve zdravotnictví," říká Horecký.

Právě na dostatek ochranných pomůcek si řada domovů stěžovala, k některým se vůbec první dostaly až na začátku tohoto týdne. Ředitel litoměřického domova však nestrádá. "Od začátku jsme
vybavení. To, co potřebujeme, máme. Spolupráce s krajem (který je zřizovatelem domova, pozn. red.) funguje fantasticky," říká Vinkler, podle kterého jsou nyní zaměstnanci vybavení respirátory
třídy FFP2, ochrannými obleky i štíty.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na přibývající případy nákazy v domovech seniorů nařídilo, že každý nově příchozí klient musí podstoupit testy na koronavirus a prvních 14 dní strávit v karanténě.
Podle prezidenta asociace Horeckého by tohle opatření mohlo snížit riziko propuknutí i v dalších zařízeních, protože podle něj zhruba v polovině zařízení se senioři nakazili poté, co se jeden z nich
vrátil do domova po pobytu v nemocnici.

Stejně však očekává, že se nákaza brzy prokáže i v dalších zařízeních. "Je velice pravděpodobné, že takových domovů bude přibývat. Dá se i očekávat, že v několika domovech již nakažení jsou,
ale protože mají bezpříznakový průběh, tak se to neví. Zjistí se to až tehdy, kdy se objeví horší případy," upozorňuje Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Některé organizace na pomoc seniorům již vyzvaly vládu, aby zajistila plošné testování klientů i personálu domovů pro seniory a minimálně každých 14 dnů ho opakovala. Vláda však k takovému
kroku zatím nesáhla.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (11:57:44) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společně se společností IRESOFT začínáme příští týden s distribucí materiálu pro poskytovatele sociálních služeb. Moc děkujeme všem dosavadním dárcům, kteří nám pomáhají, bez vás by to
bylo těžké! ❤️  Kromě darů probíhá i finanční sbírka na nákup materiálu ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., a společností SAZKA, a. s., jako hlavním partnerem.IRESOFT
Společnost Podané ruce SAZKA Alza Teta drogerie Nadační fond Avast HARTMANN Česká republika Nestlé

SEKCE: Sociální sítě POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

106. Společně se společností IRESOFT začínáme příští…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020
(10:05:08)

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,Jak řešit nedostatek zaměstnanců - je možné využít studentů denních forem studia VOŠ a VŠ se zaměřením na sociální oblast dle usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 207.
Povinnost zajišťovat a koordinovat tuto pracovní povinnost studentů byla uložena hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy, na které se v případě potřeby obracejte. Další informace najdete v
Doporučeném postupu MPSV č. 5:https://1url.cz/WzwAo.Dále je možné využít pracovníků z těch sociálních služeb, jejichž činnost byla na základě usnesení vlády ČR přerušena (ze dne 16. 3.
2020, č. 239). I v tomto případě vše koordinuje příslušný krajský úřad / Magistrát hl. města Prahy.MPSV zveřejnilo dotazník, který má zjistit, kolik potřebujete ochranných pomůcek, aby Vám je
mohl příslušný krajský úřad poskytnout. Dotazník MPSV vyplňujte zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/analyza-potreb-ochrannych-pomucek-socialnich-sluzeb.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (09:35:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor: "A ve vysílání velkých zpráv je s námi prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý večer. Já navážu rovnou na ten krizový plán, o kterém jsme slyšeli
v závěru reportáže. Co by měl tedy obsahovat? Kdo nahradí nakažené pracovníky, které testování odhalí?"

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb: "Hezký večer. My jsme upozorňovali na to, že plošné testování může způsobit to, že velká část zaměstnanců, nebo
významná, bude covid pozitivní a další část byla v kontaktu s nimi, čili by měli být v té preventivní karanténě. A proč požadujeme nějaké konkrétní kroky a opatření a plán, je, že jsme byli svědky v
tom domově pro seniory na Vysočině, kdy vlastně ze dně na den vypadli všichni zaměstnanci a řešila se armáda, řešili se hasiči a dobrovolníci. To, co je potřeba, je jednak rozšířit to opatření,
které teď už- a vztahuje se na pracovníky ve zdravotnictví. Pokud pracovník ve zdravotnictví byl v kontaktu s někým, kdo je covid pozitivní, ale on sám je zdravý a covid negativní a jeho výpadek
by způsobil ochromení toho zdravotního provozu, tak musí dál pracovat ve zdravotnickém zařízení. A stejně tak jsme například požadovali, aby kromě sociálních pracovníků, kde už ta povinnost
je, nastoupili třebas i zdravotní sestry a studentky středních zdravotních škol."

Moderátor: "A věříte tomu, že nastoupí? Schválí to vláda?"

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb: "My jsme ten požadavek dávali asi před týdnem. A v momentě, kdy by tedy docházelo k výpadkům těm... těch
zaměstnanců, tak ti zaměstnanci z uzavřených provozů sociálních služeb, a ty studenti sociální práce nebudou stačit a nehledě na to, že ty studentky zdravotnických škol znají ošetřovatelský
proces a můžou okamžitě nastoupit."

Moderátor: "Ještě by mě zajímala jedna věc. Pokud vím, tak vy chcete zítra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydat doporučení, jak správně zacházet s ochrannými
pomůckami. Řekněte mi, proč, proč to už dávno není? Podceňujete ty zaměstnance v sociálních službách?"

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb: "To není opatření nebo metodika, která by říkala, jak si například tu ochrannou pomůcku nandat, nebo jak jí zlikvidovat,
aby nedošlo ke kontaminaci. To jsou jednoduchá pravidla, aby jsme věděli, jaké pomůcky, v jakých případech používat. Ze začátku například se říkalo, že je potřeba pouze trojkové respirátory v
případě kontaktu s covid pozitivním klientem. Pak vydalo Ministerstvo zdravotnictví stanovisko, že na ochranu stačí dvojkové. Jak dlouho používat respirátory - osmihodinovou směnu,
dvanáctihodinovou směnu? Jak často měnit roušky? Od toho se pak bude i odvíjet, kolik vlastně těch ochranných pomůcek, jestli je denně a nebo týdně potřeba."

Moderátor: "No...jak jsme slyšeli... ano... ano, jak jsme slyšeli v reportáži, spíš by pomohlo, kdyby vůbec ty ochranné pomůcky v těch sociálních zařízeních byly. Řekněte mi ještě, chybí v domovech
pro seniory zaměstnanci? To zaznělo v reportáži. Jak to může systém sociálních služeb ovlivnit? Řekněte to krátce, jasně a úderně, prosím."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb: "Ten výpadek je nějakých 20 až 30 procent - zaměstnanci, kteří jsou na pracovní neschopnosti, nebo na takzvaném
OČR. A dopad to má takový, že se minimalizují ty činnosti, že se poskytuje jenom ta bazální péče, jak v domovech, tak v té... v... v... v domácím prostředí pečovatelské služby, osobní asistence a
samozřejmě se využívají i v- dobrovolníci tam, kde je to opravdu nezbytně nutné, aby ta bazální péče byla poskytnuta."

Moderátor: "Pane Horecký, děkujeme za vaše slova pro velké zprávy. Dobrý večer."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Klára Doležalová, Karel Voříšek

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (5x), asociace (5x), poskytovatelů (5x), sociálních (5x), služeb (5x), jiří (5x), horecký (5x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (18:16:01) Internet Česká rada sociálních služeb 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Onemocnění COVID-19 se v Plzeňském kraji zatím dostalo pouze do zařízení pro seniory v Domažlicích, potvrdilo se u jednoho z klientů. Nakazila se také zaměstnankyně soukromé Residence
Trnová na severním Plzeňsku.

Největším zařízením péče o seniory v kraji je Harmonie v Mirošově na Rokycansku. V areálu se nachází domov pro seniory a domov se zvláštním režimem se čtyřiadvacetihodinovou péčí.
Aktuálně tady žije přibližně 360 lidí, kapacita je 370 míst.

107. Vážení přátelé,Jak řešit nedostatek zaměstnanců…   
seznam | nahoru

108. Než začne plošné testování pracovníků sociálních služeb, musí být hotový
krizový plán  seznam | nahoru

109. Seniory si bere domů jen málo rodin, domovy se chystají na možnou
nákazu  seznam | nahoru
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Náměstek hejtmana by nemocné izoloval na jednom místě

„Jsme téměř plně obsazení. Pokud by nastala mimořádná situace, nebude to vůbec jednoduché. Zřejmě bychom vyčlenili patro, do kterého by se nevstupovalo vnitřkem areálu, ale přímo zvenku.
Šlo by o budovu s jednolůžkovımi pokoji, které mají sprchu a toaletu,“ nastínila ředitelka Radmila Dortová.

Jako dobrı nápad se jí zdá hejtmanova vızva, aby si lidé, pokud je to možné, brali své příbuzné domů. „Alespoň částečně by se prostory uvolnily. Naše sociální pracovnice už některé rodiny
oslovily. Teď čekáme na zpětnou vazbu,“ dodala.

Podle náměstka hejtmana pro sociální věci Zdeňka Honze je lepším řešením izolovat pouze eventuální nakažené na jednom místě. V úvahu připadá domov Clementas v Janovicích nad Úhlavou.

„Mluvil jsem už s polovinou ředitelů našich zařízení, kterıch máme dvanáct. Žádné velké přesuny do rodin zatím neevidují. Klienti už jsou na místech zvyklí. Ne všechny domácnosti jsou dobře
uzpůsobené. Pak jsou tady i praktické věci. Pokud si rodina blízkého vezme, je potřeba stále platit pobyt v zařízení, což není malá částka,“ vysvětlil.

Diecézní charita: Na vnitřní karanténu nemáme vždy prostory

Separovat nemocné s COVID-19 mimo služby upřednostňuje také ředitel diecézní charity v Plzni Jiří Lodr.

„Nejsme schopni všude zajistit požadovanıch deset procent lůžek. Ačkoli se snažíme dělat maximum, na vnitřní karanténu nemáme vždy prostory. Pokud se koronavirus u klienta prokáže, měl by
bıt hospitalizovanı. My nejsme zdravotnické zařízení s dostatkem lékařů a sester. I když u nás sestry pracují, je jich málo a jsou finančně podhodnocené. Na problém dlouhodobě upozorňujeme.
Stát na nás nemůže přenést tuto zodpovědnost,“ zdůrazňuje.

V jednotlivıch domovech se snaží seniory a své zaměstnance maximálně ochránit. „Pravidelně provádíme screeningy, měříme teplotu. Klademe ještě větší důraz na hygienu a dezinfekci. Zákazy
návštěv a další opatření u nás platí už od začátku března,“ vyjmenoval Lodr.

Veškerá rizika eliminují rovněž v plzeňském Senior Centru na Slovanech, kde bydlí 130 lidí. „Ochrannıch pomůcek máme zatím dost. Nečekali jsme na vládní pokyny a předzásobili se. Teď jsme
ještě dostali další potřeby od kraje, což je fajn. S předstihem jsme také zavedli striktní pravidla. Všem měříme dvakrát denně teplotu, průběžně pozorujeme jejich zdravotní stav. Máme sestavenı
krizovı tım a připravené patro pro nemocné,“ řekl šéf centra Radek Vyhnálek.

Doplnil, že na hejtmanovu vızvu už někteří příbuzní zareagovali, ovšem dosud šlo pouze o několik lidí.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (12:09:04) Internet Česká rada sociálních služeb Katyd.cz - Dieceze NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Kromě lékařů a zdravotnického personálu jsou v první linii v boji s nákazou a v pomoci ohroženým charitní pracovníci. Hlavním problémem nejen Diecézní charity Plzeň je tragický nedostatek
ochranných prostředků.

Farní sál v Chebu se proměnil v šicí dílnu na výrobu roušek, zapojují se lidé všeho věku. Snímek archiv Farní charity Cheb

„Nemáme respirátory ani pro ty nejohroženější, jako jsou sestry a pečovatelky, které chodí do domácností klientů, či pracovníci v nízkoprahových centrech a zařízeních pro lidi bez domova. Dostali
jsme od Plzeňského kraje jednu várku respirátorů s účinností na stupni dva. Když pominu, že bychom potřebovali účinnost tři, vydrží nám stejně jen na pár dní, totéž dezinfekce,“ konstatuje hořce
ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. „Z toho důvodu se bojíme využít studenty jako dobrovolníky, abychom neotevřeli další bránu nákazy,“ dodává.

Ředitelka Oblastní charity Klatovy si stěžuje na nízkou četnost testování potenciálních nakažených: „Udává se, že v okrese Klatovy je nula nakažených (z pátku 27. března), ale myslím, že to není
pravda, pouze se hrozně málo testuje a nakažení bez příznaků nebo s lehkým průběhem se pohybují venku. Odběrové místo je v Klatovech připraveno, ale zatím nebylo zprovozněno.“ Největší
strach má o klienty Domova pokojného stáří Naší Paní. „Máme připraven krizový plán, kdy by se tým ošetřovatelek zavřel v domově bez vycházení a po dvou týdnech by byl vystřídán druhým
týmem,“ líčí ředitelka Lucie Švehlová.

Už dva týdny probíhá na mnoha místech intenzivní šití roušek, do kterého se zapojují jak pracovníci, tak klienti Charity.

„Na faře jsme založili manufakturu: jedny ruce stříhají, druhé šijí, třetí žehlí. Šijeme pro všechny potřebné – i pro lidi bez přístřeší. Pro ty děláme ze starých triček roušky na jedno použití, které
rozdává městská policie,“ objasňuje ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Potřebným nabízí Diecézní charita pobyt v noclehárnách a nízkoprahových centrech. V Chebu denní nízkoprahové centrum rozšířili o přilehlý stan s lavicemi zhruba pro čtyřicet osob. „Ve stanu i v
nízkoprahovém centru mohou nyní klienti pobývat bez časového omezení, do stanu je třeba si vzít spacák či přikrývku,“ přibližuje Ondřej Špendlíček, vedoucí sociálních služeb DCHP v Chebu.
„Snažíme se, aby sem chodilo co nejvíce lidí bez přístřeší a brali si ochranné pomůcky, které jsou tu k dispozici v podobě ručně šitých roušek,“ doplňuje. Díky občanským iniciativám lze najít čisté
roušky zavěšené také na stromech.

Bez časového omezení poskytuje přístřeší i denní centrum a noclehárna Domova sv. Františka, který provozuje Městská charita Plzeň. „I my se potýkáme s nedostatkem ochranných pomůcek,
roušky se šijí svépomocí. Od Plzeňského kraje jsme dostali jednorázovou dávku roušek, potřebovali bychom ale další. Naši lidé se drží statečně, pracují, pomáhají, nestěžují si. Všem patří
obrovský dík!“ zdůrazňuje ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

110. Diecézní charita v první linii   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (22:25:01) Tisk Česká rada sociálních služeb MAFRA, a.s. - MF DNES — Klára Mrázová

Otevřít originál | Otevřít detail

PLZEŇSKÝ KRAJ Domovy pro seniory v Plzeňském kraji chystají krizový scénář pro případ, že by k nim pronikl koronavirus. Připravují prostory pro případné pacienty, znovu zpřísňují hygienická
a zdravotní opatření a doplňují ochranné pomůcky. Onemocnění COVID-19 se dostalo pouze do zařízení v Domažlicích, potvrdilo se u jednoho z klientů. Infekcí se nakazila také zaměstnankyně
Residence Trnová na severním Plzeňsku. 

Největší v kraji je Harmonie v Mirošově na Rokycansku. V areálu se nachází domov pro seniory a domov se zvláštním režimem se čtyřiadvacetihodinovou péčí. Aktuálně tady žije přibližně 360 lidí,
kapacita je 370 míst. „Jsme téměř plně obsazení. Pokud by nastala mimořádná situace, nebude to vůbec jednoduché. Zřejmě bychom vyčlenili patro, do kterého by se nevstupovalo vnitřkem
areálu, ale přímo zvenku. Šlo by o budovu s jednolůžkovými pokoji, které mají sprchu a toaletu,“ nastínila ředitelka Radmila Dortová. Jako dobrý nápad se jí zdá hejtmanova výzva, aby si lidé,
pokud je to možné, brali své příbuzné domů. „Alespoň částečně by se prostory uvolnily. Naše sociální pracovnice už některé rodiny oslovily. Teď čekáme na zpětnou vazbu,“ dodala. 

Podle náměstka hejtmana pro sociální věci Zdeňka Honze je lepším řešením izolovat pouze eventuální nakažené na jednom místě. V úvahu připadá domov Clementas v Janovicích nad Úhlavou.
„Mluvil jsem už s polovinou ředitelů našich zařízení, kterých máme dvanáct. Žádné velké přesuny do rodin zatím neevidují. Klienti už jsou na místech zvyklí. Ne všechny domácnosti jsou dobře
uzpůsobené. Pak jsou tady i praktické věci. Pokud si rodina blízkého vezme, je potřeba stále platit pobyt v zařízení, což není malá částka,“ vysvětlil. 

Separovat nemocné s COVID-19 mimo služby upřednostňuje také ředitel diecézní charity v Plzni Jiří Lodr. „Nejsme schopni všude zajistit požadovaných deset procent lůžek. Ačkoli se snažíme
dělat maximum, na vnitřní karanténu nemáme vždy prostory. Pokud se koronavirus u klienta prokáže, měl by být hospitalizovaný v nemocnici. My nejsme zdravotnické zařízení s dostatkem lékařů
a sester. I když u nás sestry pracují, je jich málo a jsou finančně podhodnocené. Na problém dlouhodobě upozorňujeme. Stát na nás nemůže přenést tuto zodpovědnost,“ zdůrazňuje. V
jednotlivých domovech se snaží seniory a své zaměstnance maximálně ochránit. „Pravidelně provádíme screeningy, měříme teplotu. Klademe ještě větší důraz na hygienu a dezinfekci. Zákazy
návštěv a další opatření u nás platí už od začátku března,“ vyjmenoval Lodr. 

Veškerá rizika eliminují rovněž v plzeňském Senior Centru na Slovanech, kde bydlí 130 osob. „Ochranných pomůcek máme zatím dost. Nečekali jsme na vládní pokyny a předzásobili se. Teď
jsme ještě dostali další potřeby od kraje, což je fajn. S předstihem jsme také zavedli striktní pravidla. Všem měříme dvakrát denně teplotu, průběžně pozorujeme jejich zdravotní stav. Máme
sestavený krizový tým a připravené patro pro nemocné,“ řekl šéf centra Radek Vyhnálek. Doplnil, že na hejtmanovu výzvu už někteří příbuzní zareagovali, ovšem dosud šlo pouze o několik lidí.

SEKCE: Zpravodajství MUTACE: Plzeňský kraj

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

DUPLICITNÍ S: Seniory si vzalo domů jen málo rodin, domovy se chystají na možnou nákazu ( Idnes.cz - Články, Česká rada sociálních služeb ); Seniory si bere domů jen málo rodin, domovy se
chystají na možnou nákazu (Impuls - Články, Česká rada sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (15:38:03) Internet Česká rada sociálních služeb Plzen.eu - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Přísná režimová opatření přijala plzeňská sociální zařízení, aby ochránila své klienty a také zaměstnance před možnou nákazou Covid-19. Už několik týdnů v nich platí zákazy návštěv, neprobíhají
společné akce, minimalizuje se možnost potkávání personálu, mapují se rodinné situace zaměstnanců, zda nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou, kompletně se dezinfikují prostory, stejně tak
se dezinfikují například i nákupy pro klienty a připravují se možné krizové varianty. Složitá situace vyžaduje vysoké nasazení všech pracovníků, město Plzeň si velmi váží jejich obětavé práce a
děkuje za ni. Také se snaží shánět pro zařízení ochranné pomůcky. Zajištění ochranných pomůcek pro veškeré pobytové a terénní služby na území města Plzně koordinuje Odbor sociálních
služeb Magistrátu města Plzně.

Z návštěvy primátora města Plzně v sociálním zařízení (ilustrační foto: A. Jarošová)

„Náš odbor sociálních služeb je součástí krizového štábu města a v době nouzového stavu je tak jeho úloha jedna z klíčových. Plní především koordinační funkci v rámci zajištění ochranných
pomůcek pro veškeré pobytové a terénní služby na území města Plzně a úzce spolupracuje s poskytovateli v rámci krizového režimu. Od státu také distribuuje ochranné prostředky pro obce v
okresech Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycansko. Poskytuje součinnost Krajskému úřadu Plzeňského kraje, zodpovídá telefonické a emailové dotazy veřejnosti, zaměstnanci šijí
látkové roušky, ale též sbírají od kolegů a veřejnosti již ušité roušky, které dále distribuují do nejpotřebnějších míst,“ přiblížil Martin Baxa, primátor města Plzně.

„V tento okamžik bych chtěla především poděkovat všem ředitelům sociálních služeb na území města Plzně a zároveň jejich obětavým zaměstnancům, na které je v současné, velmi složité době

111. Domovy pro seniory chystají krizový scénář   
seznam | nahoru

112. Plzeňská sociální zařízení dělají maximum, aby ochránila své klienty   
seznam | nahoru
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naloženo obrovské množství zodpovědnosti. Mají před sebou možná ty nejtěžší služby v jejich životě, často na úkor osobního života tráví v sociálních zařízeních s klienty i vlastní volný čas a snaží
se jim především zpříjemňovat dny v uzavřených zařízeních. Máme obrovské štěstí na lidi v těchto exponovaných pozicích, kteří perfektně zvládají své manažerské role,“ uvedla náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Městský ústav sociálních služeb: „Sami jsme vymysleli střih textilní roušky, kterou lze vybavit vloženým filtrem z geotextilie nebo filtrem typu Hepa třídy 13–14, která je velmi účinná proti virům.
Naše roušky mají tedy tři ochranné vrstvy: textil – filtr – textil. Ušili jsme si vlastními silami takto přes tisíc roušek. Zaměstnanci městského ústavu obdrželi vitamínové přípravky, přípravky na
posílení imunity, ovoce, krémy na ruce, které jsou alkoholovou desinfekcí namáhané a také tee tree oil, který má dlouhodobě desinfekční protivirové účinky. Tento olejíček kapeme na filtry, které
vkládáme do roušek,“ přiblížil ředitel městského ústavu Vladimír Chuchler. Městský ústav pro své zaměstnance otevírá od dubna provizorní dětskou skupinu Jitřenku, která umožní navýšit počet
zaměstnanců v přímé obslužné péči, kdy zaměstnankyně budou mít kam umístit své děti a nebudou mimo pracovní směny na ošetřovném. V pobytových zařízeních ústavu jsou od začátku března
zakázané návštěvy, proto ústav zakoupil telefony s velkým displejem a umožnil tak klientům a jejich blízkým videohovory. „Jsme v nepřetržitém kontaktu s městem, který je pro nás klíčovým
partnerem. Hned v začátku epidemie jsme zavedli velmi přísná preventivní opatření, instalovali jsme dezinfekce na frekventovaná místa v zařízeních a vydezinfikovali jsme veškeré prostory. Naším
heslem je: Jsme spolu, buďme spolu. Snažíme se neustále navzájem motivovat, pomáhat si, chápat jeden druhého a všichni společně jsme se semknuli. Své zaměstnance se snažím nepřetržitě
podporovat a děkovat jim za jejich práci, jsou prostě skvělí,“ doplnil ředitel Vladimír Chuchler.

Městský ústav sociálních služeb (ilustrační foto: P. Jehlík)

Dětské centrum Plzeň: „V Dětském centru jsme museli omezit návštěvy, abychom chránili naše děti. Nastavili jsme hned od začátku epidemie přísná hygienická opatření. Ochranné pomůcky
personálu se nám podařilo také včas zajistit. Velmi dbáme na mapování rodinných situací zaměstnanců, zda nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou onemocněním Covid-19. Velmi si vážím
práce mých zaměstnanců, jak zdravotního tak provozního personálu, proto se snažíme motivovat kolegy mimořádnými odměnami,“ přiblížila současnou situaci v Dětském centru ředitelka Jana
Tytlová. Centrum získává textilní roušky od svých pěstounek i dalších příznivců zařízení.

Domovinka Plzeň: „Stacionář naší Domovinky jsme uzavřeli ještě před samotným vládním nařízením, abychom zamezili zavlečení onemocnění k našim seniorům. Zajistili jsme si dobrovolníky nejen
na výpomoc v našich poskytovaných službách, ale také dobrovolníky pro pomoc seniorům s nákupy a podobně, zajišťovanými MDC Totem. Pro naše zaměstnance jsme sehnali textilní roušky,
vitamíny a další prostředky na posílení imunity - ale nejen pro ně, ale také pro klienty v terénu, a to včetně čerstvého ovoce, sirupů na imunitu či léků na teplotu a kašel. Především mě, v těchto pro
nás velmi těžkých chvílích, těší spolupráce a solidarita s našimi partnerskými subjekty v rámci města,“ uvedla ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová.

Městská charita Plzeň: „Svépomocí, díky zaměstnancům i klientům, jsme si vyrobili textilní roušky, které šijeme i nadále. Naše zaměstnance do zaměstnání svážíme, aby se vyhnuli místům s větší
koncentrací osob. Po celou dobu probíhající epidemie dbáme na zvýšenou dezinfekci ploch a na dezinfekci vlastní dbají také sami zaměstnanci. Obdobně jako jiná pobytová zařízení jsme zřídili
videohovory s rodinami klientů, kterým v našich pobytových zařízeních zajišťujeme volnočasové aktivity na celý týden a samozřejmě jim poskytujeme veškeré informace o nemoci Covid-19.
Klientům, kterým nakupujeme, nákup dezinfikujeme. Intenzivně spolupracujeme s městem, zejména s panem radním Martinem Zrzaveckým, s kterým konzultujeme možné krizové varianty,“ uvedl
ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

Diecézní charita Plzeň: Diecézní charita zajišťuje rozvoz ochranných pomůcek od státu na distribuční místa v rámci celého Plzeňského a Karlovarského kraje a dalších veřejných subjektů do míst s
největším nedostatkem těchto potřeb. Zásilky třídí přes svůj humanitární sklad. „V našich zařízeních po celém kraji jsme zřídili improvizované šicí dílny, díky kterým si zabezpečujeme roušky
svépomocí. Pro klienty zajišťujeme drobné nákupy, zprostředkováváme jim kontakt se svými rodinami. Zřídili jsme pro občany krizové linky Terénní krizové služby a duchovní linku, ale
nezapomínáme ani na cizince, kterým i přes tuto složitou dobu pomáháme v naší poradně pro cizince a uprchlíky. Vážíme si obrovské solidarity a obětavosti všech, kteří nám v této nelehké době a
zejména směrem k potřebným, nabídli pomoc,“ doplnil ředitel Jiří Lodr.

Senior rezidence Terasy: „Náš domov zajistil v nekritičtějších dnech s pomocí rodin, zaměstnanců a přátel látkové roušky. Zaměstnanci dostávají každý týden balíček vitamínů a ovoce, jídla z
vlastní kuchyně si mohou odnášet i domů. Neobsadili jsme jeden pokoj, který máme vyblokován pro případ krizové situace. Jak pro klienty, tak pro zaměstnance vaříme nutričně pestrou stravu s
dostatkem ovoce a zeleniny, pro seniory obohacenou o sladkosti, které jim teď chybí od návštěv. V současnosti zprostředkováváme telefonické hovory a videohovory s rodinami. Klienti u nás mají
možnost trávit čas na chráněných venkovních terasách, aktivizace seniorů je posílená. Obrovské díky všem mým lidem, kteří na úkor vlastního času a pohodlí dělají maximum pro naše klienty a
díky všem ostatním, kteří nás podporují," uvedla Milada Brašnová, ředitelka domova.

Text: Adriana Jarošová

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

DUPLICITNÍ S: Plzeňská sociální zařízení dělají maximum, aby ochránila své klienty ( Regionplzen.cz - Články, Česká rada sociálních služeb ); Plzeňská sociální zařízení dělají maximum, aby
ochránila své klienty (Plzenoviny.cz - Články, Česká rada sociálních služeb ); Plzeňská sociální zařízení: Děláme maximum, abychom ochránili klienty ( Plzen.cz - Články, Česká rada sociálních
služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (07:50:18) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Radio Proglas

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ZPRAVODAJSTVÍ |„Ti nejohroženější potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou
existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane," upozorňuje ředitel Charita Česká republika Lukáš Curylo: "Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty
nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu.“ #charita #sbirkaprocesko #navlnepomociprotibezmoci

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (16:54:07) Internet Charita Česká republika Zpravy.proglas.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sbírku na pomoc lidem, kterým v důsledku opatření proti šíření koronaviru chybí peníze na základní životní potřeby, vyhlašuje Charita Česká republika. Ta vychází z vlastního průzkumu

113. ZPRAVODAJSTVÍ |„Ti nejohroženější potřebují…   
seznam | nahoru

114. "Nejohroženější potřebují naši pomoc ihned." Charita vyhlašuje
koronavirovou sbírku  seznam | nahoru
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dopadů prvních dvou týdnů mimořádných vládních opatření.

Z výsledků vyplývá, že lidi nejvíce ohrožuje nečekané snížení příjmů, ztráta zaměstnání nebo uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů.

„Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned.  I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou
existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není
osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Jednou z cílových skupin jsou podle Curyla třeba matky samoživitelky: „Tyto matky, které po uzavření škol zůstaly s dětmi doma, tak samozřejmě na místo své mzdy berou pouze 60
procent své mzdy v rámci ošetřovného, ale ty výpadky příjmů mají mnohem vyšší,“ popisuje ředitel Charity a dodává: „Například kvůli dotovaným obědům měly děti dříve možnost jíst v
jídelně, ale teď tyto finanční prostředky musí použít na zajištění stravy. To znamená, že se jim zvedly výdaje a snížily příjmy. A takových lidí je mnoho – nejsou schopni platit své splátky, nájem a
podobné věci.“

Takzvaná "Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci" má lidem v nouzi pomoct okamžitě. Ředitel Charity Curylo také vysvětlil, jakým způsobem budou vybrané peníze přerozdělovat: „Díky
tomu, že jsme spustili síť poraden, které fungují na bázi infolinek pro potřebné, jsme tento problém identifikovali,“ říká Curylo: „Předpokládáme tedy, že na základě vlastního šetření a také na
základě poptávky z venku budou jednotlivé poradny a sociální pracovníci provádět sociální šetření oprávněnosti těchto poždavaků. A na základě tohoto šetření budeme tyto částky
rozdělovat a pomáhat v jednotlivých případech.“

SEKCE: Televize a rádia POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (16:35:06) Internet Charita Česká republika Autoperiskop.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společně proti koronaviru: ŠKODA AUTO v rámci mnoha projektů podporuje organizace, které se snaží zastavit pandemii COVID-19 v České republice. Automobilka tak
prostřednictvím své carsharingové platformy HoppyGo bezplatně a pružně dává k dispozici flotilu více než 200 vozů a 150 elektrických skútrů dobročinným organizacím, obcím,
dobrovolníkům a zdravotníkům. Kromě toho ŠKODA poskytuje také rychlou přímou finanční podporu sociálním službám. Dále automobilka ve spolupráci s Českým institutem
informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze vyvinula proces 3D-tisku pro výrobu opakovaně použitelného respirátoru FFP3, který je po certifikaci Ministerstvem
zdravotnictví ČR nyní distribuován lékařům, nemocnicím a ošetřovatelům. Pomoc, kterou automobilka poskytuje v souvislosti s aktuální situací, probíhá pod heslem
#SKODAAUTOpomaha.

V souvislosti s pandemií koronaviru pomáhá společnost ŠKODA AUTO rychle a na široké bázi dobročinným organizacím, obcím i dobrovolníkům. Automobilka jim dala k dispozici více než 200
automobilů a 150 elektrických skútrů ze sharingové služby „BeRider“. Tato vozidla jsou mimo jiné používána pro rozvážení léků a potravin. Už nyní využívá vozy zapůjčené z flotily více než 20
měst, institucí a organizací, například město Brno nebo dobročinné organizace jako Charita Česká republika, ADRA, Český červený kříž a Nadace Sue Ryder.

Na rychlé realizaci této pomoci úzce spolupracují kolegové z různých oblastí – od ŠKODA AUTO DigiLabu přes carsharingovou platformu „HoppyGo“ a studentský carsharing „Uniqway“, až po
prodejce značky ŠKODA. HoppyGo odpovídá za fleetový management a pravidelně dezinfikuje všechny vozy ozonem. Tato velice rychlá a účinná metoda přímo vychází z výsledků výzkumu
ŠKODA AUTO DigiLabu. Tým automobilky ŠKODA se kromě toho stará i o to, aby všichni relevantní partneři rychle sdíleli informace o aktuální pozici jednotlivých čistících přístrojů.

Pro účinný boj proti pandemii koronaviru je nezbytné, aby zejména lékaři a ošetřující personál nosili speciální respirátory. I v této oblasti využívá společnost ŠKODA AUTO know-how svých
zaměstnanců. Technický vývoj ŠKODA AUTO, kde se běžně pracuje na prototypech vozů značky ŠKODA, podpořilo výzkumné týmy Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého
vysokého učení technického v Praze při vývoji a realizaci 3D-tisku na výrobu respirátorů nevyšší třídy ochrany FFP3. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou díky výměnnému filtru znovu použitelné.
ŠKODA navíc pro vývoj poskytla i finanční prostředky. Po úspěšně certifikaci, která proběhla před několika dny, už výroba jede na plné obrátky. Vyrobené exempláře se neprodleně dodávají
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, aby byly dále předány nemocnicím a lékařům. V současné době se ve společnosti ŠKODA AUTO denně vyrobí zhruba 60 exemplářů, projekt kromě
toho podpořily také české univerzity a soukromé firmy, disponující podobnou tiskárnou. Denní produkce tak dosahuje objemu několika stovek kusů.

ŠKODA podporuje boj proti koronaviru i finančně Společnost ŠKODA AUTO kromě toho v těch regionech České republiky, v nichž má své výrobní závody, poskytuje přímou finanční pomoc v
celkové dosavadní výši deseti milionů korun. Vedle Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Benátek nad Jizerou a Vrchlabí pomoc využívá také Rychnov nad Kněžnou a
Mladá Boleslav. Všechna tato opatření pomáhají odpovědným orgánům a obcím mimo jiné i při zásobování seniorů potravinami a ostatními předměty každodenní potřeby, při poskytování nutné
zdravotnické péče.

SEKCE: Auto-moto

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

DUPLICITNÍ S: ŠKODA se významně angažuje ve společném boji proti koronaviru ( Auto-mania.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (20:55:54) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Marek Výborný

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Již zítra! Tahle krize se dotkne velké řady lidí. Co dělat v konkrétních situacích, jako je ztráta zaměstnání apod. proberu již zítra s Ivou Kuchyňkovou z Charita Česká republika v živém rozhovoru
na Facebooku KDU-ČSL. Dívejte se, budu moc rád!

SEKCE: Politika

115. #SKODAAUTOpomaha: ŠKODA AUTO se významně angažuje ve společném
boji proti koronaviru  seznam | nahoru

116. Již zítra! Tahle krize se dotkne velké řady…   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (18:01:08) Internet Charita Česká republika Škoda-storyboard.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

› Přímá finanční pomoc sociálním službám 
› Zapůjčení více než 200 automobilů dobročinným organizacím, obcím a dobrovolníkům prostřednictvím vlastní platformy HoppyGo
› Podpora pro CIIRC ČVUT v Praze při vývoji a výrobě znovu použitelného respirátoru FFP3 pro nemocnice 
› Automobilka se široce angažuje v boji proti koronaviru pod hesly #SKODAAUTOhelps a #SKODAAUTOpomaha

Mladá Boleslav, 30. března 2020 – Společně proti koronaviru: ŠKODA AUTO v rámci mnoha projektů podporuje organizace, které se snaží zastavit pandemii COVID-19 v České republice.
Automobilka tak prostřednictvím své carsharingové platformy HoppyGo bezplatně a pružně dává k dispozici flotilu více než 200 vozů a 150 elektrických skútrů dobročinným organizacím,
obcím, dobrovolníkům a zdravotníkům. Kromě toho ŠKODA poskytuje také rychlou přímou finanční podporu sociálním službám. Dále automobilka ve spolupráci s Českým institutem informatiky,
robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze vyvinula proces 3D-tisku pro výrobu opakovaně použitelného respirátoru FFP3, který je po certifikaci Ministerstvem zdravotnictví ČR nyní distribuován
lékařům, nemocnicím a ošetřovatelům. Pomoc, kterou automobilka poskytuje v souvislosti s aktuální situací, probíhá pod heslem #SKODAAUTOpomaha.

V souvislosti s pandemií koronaviru pomáhá společnost ŠKODA AUTO rychle a na široké bázi dobročinným organizacím, obcím i dobrovolníkům. Automobilka jim dala k dispozici více než 200
automobilů a 150 elektrických skútrů ze sharingové služby „BeRider“. Tato vozidla jsou mimo jiné používána pro rozvážení léků a potravin. Už nyní využívá vozy zapůjčené z flotily více než 20
měst, institucí a organizací, například město Brno nebo dobročinné organizace jako Charita Česká republika, ADRA, Český červený kříž a Nadace Sue Ryder.

Na rychlé realizaci této pomoci úzce spolupracují kolegové z různých oblastí – od ŠKODA AUTO DigiLabu přes carsharingovou platformu „HoppyGo“ a studentský carsharing „Uniqway“, až po
prodejce značky ŠKODA. HoppyGo odpovídá za fleetový management a pravidelně dezinfikuje všechny vozy ozonem. Tato velice rychlá a účinná metoda přímo vychází z výsledků výzkumu
ŠKODA AUTO DigiLabu. Tým ŠKODA AUTO DigiLabu se kromě toho stará i o to, aby všichni relevantní partneři měli online přístup k informacím o volných místech pro ozonové čištění.

Pro účinný boj proti pandemii koronaviru je nezbytné, aby zejména lékaři a ošetřující personál nosili speciální respirátory. I v této oblasti využívá společnost ŠKODA AUTO know-how svých
zaměstnanců. Technický vývoj ŠKODA AUTO, kde se běžně pracuje na prototypech vozů značky ŠKODA, podpořilo výzkumné týmy Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého
vysokého učení technického v Praze při vývoji a realizaci 3D-tisku na výrobu respirátorů nevyšší třídy ochrany FFP3. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou díky výměnnému filtru znovu použitelné.
ŠKODA navíc pro vývoj poskytla i finanční prostředky. Po úspěšně certifikaci, která proběhla před několika dny, už výroba jede na plné obrátky. Vyrobené exempláře se neprodleně dodávají
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, aby byly dále předány nemocnicím a lékařům. V současné době se ve společnosti ŠKODA AUTO denně vyrobí zhruba 60 exemplářů, projekt kromě
toho podpořily také české univerzity a soukromé firmy, disponující podobnou tiskárnou. Denní produkce tak dosahuje objemu několika stovek kusů.

ŠKODA podporuje boj proti koronaviru i finančně
Společnost ŠKODA AUTO kromě toho v těch regionech České republiky, v nichž má své výrobní závody, poskytuje přímou finanční pomoc v celkové dosavadní výši deseti milionů korun. Vedle
Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Benátek nad Jizerou a Vrchlabí pomoc využívá také Rychnov nad Kněžnou a Mladá Boleslav. Všechna tato opatření pomáhají
odpovědným orgánům a obcím mimo jiné i při zásobování seniorů potravinami a ostatními předměty každodenní potřeby, při poskytování nutné zdravotnické péče.

SEKCE: Auto-moto POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (09:01:00) Rádio Charita Česká republika ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…i vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb , hostem vertikáleje už teď ředitel charity ČR Lukáš Curylo , dobrý den , dobrý den , vy jste si nechali
zpracovat analýzu dopadů vládních opatření proti epidemii koronaviru , 30 kdo a jaké zpracovávala , hlavně co vám v nich vešlo tak daří x opatření vlády řídili našli v poradnách opravit 45 a rychlé
dopadení těchto nízkopříjmové skupiny pro rodiny s dětmi , pro samoživitelky , rodiny domova apod. a urychleně dopady , které pro ně 08:27 00 jsou tak jsou velmi příznivé , poněvadž často do
zůstávají doma na šedesáti % platu doma dívají doma které 15 chodily lidé dávat třeba do školy a obědy zdarma podobě že pro ně výdaje pak je další skupina , která díky tomu , že řada kvalifikaci
, tak 30 přišla o práci , na úřady práce pro vás také do té nouze , a když tak sledujeme i současností a toto je Wade , vládní opatření , tak většina těch laní a tak se těchto 45 nízkopříjmových
těchto lidí jde na kraj společnosti ve vedly k vládě , a tak jsem jim nepomohou , a proto jsme identifikovali , že je třeba těmto lidem právě , jak je materiální pomoc , a tak , takže jste 08:28 00 se
rozhodli vyhlásit sbírku na co přesně bude určená , kolik byste chtěli vybrat , tak jsme vlastně už do fondu uvolníme částku čtyři sta tisíc korun , v datech obec nebo i kabát , tam kde je to potřeba ,
15 kde skutečně lidé už odešel a najít a základní potřeby týká jídla , atletika nájmu a podobných záležitostí , no a , a ve vilách na sebe v rámci solidarity až na 30 základě šetření potravin kraji
kalup , veliká , že rozdávali ale nad všemi pomáhali Kavana k otravě jejich dofinancování nájmu , které jsou potřeba g běžného života jste 45 říkal , že ta vládní opatření a různé pomoci se příliš
netýkají těch nízkoprahových schopen snažíte se to nějak napravit , komunikujete , právě s příslušnými orgány , aby se nějak angažovali Hamilton , 08:29 00 reagujeme skutečně na bok a rychlost
, agregace žádný oba VV vládu ministrů skutečnosti je , je pravda , že ten vývoj v těch opatření je tak dynamický , a 15 tak živá , skutečné každý den je tu stále měnící se situaci budeme sledovat
spolu se láme , je ve vertikále hostem byl tady , ředitel charity ČR Lukáš Curylo , já vám moc děkuji za váš čas a přeji pokud možno 30 klidný den , tak ano na shledanou tolik aktuality vertikále
, za okamžik nás čeká repríza debaty připomeneme , že Květnou nedělí se vstupuje do pašijového týdne , o smyslu Velikonoc mluvil v roce dva tisíce osmnáct s duchovními Vladimírem 45 Málkem
a Pavlem jsem Tomáš Šponar , teď jsou tu ale zprávy , dobrý den s ČRo + vám přeje Adam Šindelář , od 08:30 00 osm třicet Radiožurnál a zprávy celý líbí ten dohlíží policisté , na dodržování
bezpečnostních nařízení vlády , 15 která mají zabránit šíření koronaviru zkontrolují , jestli si lidé zakrývají nos a ústa , nebo jestli se venku neshlukují ve větším počtu , v případě nedodržování
opatření mají polic…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 18

KLÍČOVÁ SLOVA:  ředitel (2x), charity (2x), lukáš (2x), curylo (2x)

117. #SKODAAUTOpomaha: ŠKODA AUTO se významně angažuje ve společném
boji proti koronaviru  seznam | nahoru

118. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (00:07:13) Internet Charita Česká republika Nazory.aktualne.cz - Články Aktuálně.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vietnamskou večerku nebo restauraci má v ulici skoro každý, jen málokdo ale přemýšlí nad tím, jaké příběhy by mohli vyprávět jejich majitelé. Charita Česká republika ve spolupráci s
Aktuálně.cz představila soutěž pro začínající žurnalisty, která svět českých Vietnamců pomohla zmapovat prostřednictvím reportáží. Nyní si můžete přečíst pět nejlepších prací a hlasovat o vítězi
soutěže.

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.03.2020 (14:02:17) Internet Charita Česká republika Ado.cz - Články Gračka Jiří

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. To je výsledek analýzy dopadů prvních 14 dní
mimořádných opatření vlády, kterou prostřednictvím svých odborných poraden provedla Charita Česká republika. A na pomoc nejvíce zasaženým lidem vyhlašuje sbírku.

Matka samoživitelka musela po uzavření škol zůstat se dvěma malými dětmi doma. Místo mzdy dostane 60 % svého běžného příjmu v podobě ošetřovného. Díky dotovaným obědům měly dřív děti
možnost naobědvat se ve školní jídelně, teď jí pro ně chybějí peníze na jídlo. Mohla by požádat o zvýšení výživného, ale soudy omezily svou činnost. Navíc se bojí, že přijde o práci.

Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ – to jsou podle odborníků Charity ze zhruba 70 poraden po celé
republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky
ochranných opatření. „Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení
činnosti úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního
průzkumu sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vyhlášení sbírky

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. S výstupy z našich analýz budeme také seznamovat
zákonodárce a dávat jim podněty pro změny v systému, které povedou k nápravě. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc
potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a
k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí
ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!  je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o
peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez
domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800, VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo  87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo  87 777

Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí
sociální pracovníci sítě Charity po celé České republice.

Analýza nastínila další okruhy problémů

Další okruh problémů, které pracovníci Charity identifikovali, vyplývá z omezení činnosti úřadů a také osobního kontaktu s nimi. Nově si mají klienti sjednávat schůzky na úřadech práce přes
počítač či mobil, což však diskvalifikuje ty nejchudší, kterým má úřad pomáhat – ne každý má počítač, internet, mobil či dostatečný kredit na SIM kartě. Lidé proto mohou promeškat lhůty pro
určité povinnosti, a přijít tak o dávky či podporu. Navíc ti, kteří jsou odkázání na časově limitované dávky, například podporu v nezaměstnanosti, dnes nemají šanci získat práci, protože výběrová
řízení jsou pozastavena. Dávka jim tím pádem může skončit a oni se ocitnou zcela bez peněz.

V kontextu již dříve kritizovaného chování úředníků jsou úřady práce, na které se valí nová agenda, identifikovány jako kritický bod. Již teď místo individuální pomoci klienty vyřazují z evidence
práce za marginálie. Na vyřazení přitom navazuje odnětí dávek v hmotné nouzi a následuje neschopnost lidí platit nájem.

Do stejné kategorie spadá i důsledek omezení činnosti soudů: zdržuje se podání návrhů zejména na zvýšení výživného, což vede k prohloubení finanční tísně rodiče pečujícího o děti. Z téhož
důvodu také nelze podat návrh na rozvod, což klientům v důsledku braní žádat o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze.

Množí se dotazy týkající se oddlužení – klienti mají snížený příjem a není možné splátky srážet, nebo se sráží nižší částka; nejsou si tak jisti, zda to neohrozí průběh oddlužení. Zdánlivě drobnější
problémy se řeší v souvislosti s uzavíráním některých závodů, při nichž zaměstnavatel převádí zaměstnance na jiné provozy. Zaměstnanci pracující často za minimální mzdu musejí za prací
cestovat – a na jízdném tak utratí více než dosud. Zaměstnavatel jim to neproplácí, ve výsledku proto mají rovněž nižší příjem.

Zaznamenali jsme i zpoždění výplaty dávek osobám, které jsou na nich závislé, proto mají nedostatek peněz na nákup potravin. Problémy jsou také s nalezením bydlení pro nízkopříjmové skupiny,
byť bydlení krizového: azylové domy jsou buď plné, nebo mají zákaz přijímání nových klientů kvůli nebezpečí nákazy. Charita také brzy očekává zvýšenu poptávku po potravinové pomoci.

Jan Oulík, Charita ČR

SEKCE: Instituce a organizace

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

119. Příběhy Vietnamců očima studentů. Pomozte vybrat vítěze soutěže Vietnam
Stories  seznam | nahoru

120. Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (09:49:29) Internet Charita Česká republika MoneyMAG.cz - Aktuality / MoneyMAG.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních
potřeb.

Charita prostřednictvím svých poraden zjistila, že prvních 14 dní vládních opatření mělo u některých skupin lidí za následek výpadek či snížení příjmů, ztrátu zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení
činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. Uvedla to na webu České biskupské konference.

Vybrané peníze se použijí na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem,
kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Přispívat je možné na účet 44665522/0800, variabilní symbol je 90619, zasláním dárcovské SMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo
87 777 nebo ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777.

Skupiny nejvíce ohrožené současnou situací jsou podle pracovníků Charity rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní
smlouvy a OSVČ. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření.

"Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé,
kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu," shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální
analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vláda schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. "S výstupy z našich analýz budeme také seznamovat zákonodárce a dávat
jim podněty pro změny v systému, které povedou k nápravě. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou," míní ředitel Charity Česká republika Lukáš
Curylo.

Ti nejohroženější potřebují pomoc ihned. "I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří
propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější," doplnil.

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: Charita vyhlásilu sbírku na podporu těch, které zasáhla vládní opatření ( Tyden.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (12:05:50) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky PPL CZ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Šijete doma roušky a rádi byste pomohli potřebným? � V rámci naší kampaně Pod rouškou zodpovědnosti je zdarma doručíme od vašich dveří jakékoliv dobročinné organizaci či nemocnici �.
Zaslat je můžete například Charita Česká republika, které aktuálně chybí 8 000 roušek. Pojďme jim je společnými silami zajistit! Stačí si objednat svoz vyplněním dotazníku na odkaze
bit.ly/rouškyproPPL. Podmínkou je poslání alespoň 30 kusů roušek. Budeme také moc rádi, pokud nám pošlete do komentáře fotky z výroby roušek, nebo je umístíte na Instagram s hashtagem
#rouskyproppl a my je nahrajeme do našeho alba �. Váš Tým PPL

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (16:03:00) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky KDU-ČSL

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pozor drobná změna! Dnešní rozhovor Marek Výborný s koordinátorkou Charita Česká republika začíná již ve 20:00 hodin.Iva Kuchyňková působí jako koordinátorka pro sociální oblast a s
Markem budou řešit, jak postupovat například v situaci, kdy dotyčný přijde o zaměstnání. Již teď je jisté, že řada rodin bude mít problémy s příjmy a s tím souvisí také častá otázka: půjčit si, či
nepůjčit? Jak se nedostat do dluhové pasti? Na co vše mám jako nezaměstnaný nárok? Dívejte se dnes večer! Rozhovor zajišťuje IKDP. Děkujeme!

SEKCE: Politika

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

121. Charita ČR vyhlásila sbírku pro ty, jež zasáhla vládní opatření   
seznam | nahoru

122. Šijete doma roušky a rádi byste pomohli potřebným…   
seznam | nahoru

123. Pozor drobná změna! Dnešní rozhovor Marek Výborný…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (20:30:01) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky KDU-ČSL

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Již zítra večer! Marek Výborný povede rozhovor s koordinátorkou Charita Česká republika pro sociální oblast. Téma? Co dělat v případě ztráty zaměstnání? Kde vyhledat pomoc? Jak se
nedostat do dluhové pasti a co když už v ní jsem? ��Děkujeme IKDP, který tento formát připravil.Tohle si nenechte ujít!

SEKCE: Politika

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

DUPLICITNÍ S: Dnes večer Marek Výborný povede rozhovor s… ( Facebook - Příspěvky, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (11:09:13) Internet Charita Česká republika Mistnikultura.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ČR: Koncert pro 10 milionů se po týdenní pauze vrací se svými hudebními on-line večery opět do studia. Od tohoto pátku 3. dubna se tak diváci mohou vždy od 18 hodin těšit na novou porci
hudby, rozhovorů, zábavy a informací. Během nabitých 90 minut se přestaví třeba Olga Lounová přes skype, live ze studia kapely The Silver Spoons a Duende a o zábavu se postará stand-up
comedy Na Stojáka a Arnošt Frauenberg. Zajímavé informace, nejen k tématu koronaviru, poskytne šéf Městské Policie Praha a další hosté.

ČR: Koncert pro 10 milionů se po týdenní pauze vrací se svými hudebními on-line večery opět do studia. Od tohoto pátku 3. dubna se tak diváci mohou vždy od 18 hodin těšit na novou porci
hudby, rozhovorů, zábavy a informací. Během nabitých 90 minut se přestaví třeba Olga Lounová přes skype, live ze studia kapely The Silver Spoons a Duende a o zábavu se postará stand-up
comedy Na Stojáka a Arnošt Frauenberg. Zajímavé informace, nejen k tématu koronaviru, poskytne šéf Městské Policie Praha a další hosté.

Hudební on-line večery, které během prvních osmi dní zhlédlo přes 400 000 diváků, se zároveň chytají posunout laťku ještě výše. Ať už zvučnými jmény hudebních i
tematických hostů, kteří se v nejbližší době v pořadu objeví, ale i pokračováním a rozvíjením interaktivního pojetí projektu, kdy do samotných večerů zapojí ještě více diváky,
třeba prostřednictvím dotazů na sociálních sítích. Vše lze sledovat každý den živě, nebo následně ze záznamu, na Facebookovém profilu Koncert pro 10 milionů
https://www.facebook.com/koncertpro10milionu, na stránkách projektu www.koncertpro10milionu.cz i na jiných profilech.

„Jsem rád, že jsme po týdnu opět zpět, ve studiu XLab a můžeme divákům nabídnout další on-line hudební večery. Těší nás, že se za takto krátkou dobu publikum naučilo sledovat a být on-line
vždy v 18 hodin, kdy s vysíláním začínáme. V tom budeme pokračovat a od 3. dubna divákům nabídneme nové zajímavé hudební hosty, odborníky, zábavu i další zajímavosti,“ říká Jaroslav
Vavřina, organizátor a iniciátor projektu Koncert pro 10 milionů a prozrazuje, co se dělo v době, kdy se ze studia nevysílalo. „ Během týdne jsme měli prostor na projektu ještě více zapracovat,
analyzovat pomyslnou 1. sérii, odladit a doladit věci, které z našeho pohledu nevyšly úplně na 100 %. Zapracovali jsme i na samotné dramaturgii večerů, kde chceme jednak nabídnout i velká
hudební jména, přední české odborníky a představit zástupce vybraných charitativních projektů i další partnery. Budeme rádi, pokud se nám právě takoví umělci, osobnosti a odborníci budou
ozývat, abychom o nich mohli dát společně vědět. Věříme, že naše úsilí mělo smysl a posune projekt ještě výše, k dalším diváků, sledovačům a sdílečům,“ vysvětluje organizátor.

On-line večery Koncertu pro 10 milionů tak mají před sebou první díly pomyslné 2. série. Tu již tento pátek 3. dubna odstartuje stand-up comedy Na Stojáka s Arnoštem Frauenbergem a
Nelou Berg, projekt Intermesos podporující kulturu a hudebníky představí Vojta Kalina ze skupiny Pipes And Pints  a jako odborník přijal pozvání Eduard Šuster , ředitel Městské Policie
Praha.

Hned další den, v sobotu 4. dubna, live zahraje kapela The Silver Spoons a charitativní projekt Energie lékařům představí jeho tvůrce Jan Lukačevič.

Neděle 5. dubna pak bude patřit kapele Duende, přes skype se spojí  zpěvačka Olga Lounová a svoji účast přislíbil i šéf Dopravního podniku Praha Daniel Šabík.

Hudební on-line večery projektu Koncert pro 10 milionů

Hudební on-line večery, které moderuje zkušený Pavel Anděl jsou v českém on-line prostoru vítaným unikátem. Nabízí jednak koncerty nebo zábavu, mají vždy hosta z řad lékařů, policistů,
hasičů, psychologů či dalších odborníků na aktuální dění a téma koronaviru, ale především mají charitativní podtext.

Jedinečným způsobem propojují zábavu s charitou, jejíž cílem je komunikovat vybrané charitativní projekty, které jsou určeny českým zdravotníkům v první linii, a přivést dárce z řad partnerů i
diváků. Vybranými charitativními projekty jsou: Charita Česká republika, Nadace Dobré dílo, Energie lékařům, ADRA a Český Červený kříž.

Live streamy lze každý večer sledovat na Facebookové stránce Koncert pro 10 milionů https://www.facebook.com/koncertpro10milionu nebo na webových stránkách
www.koncertprodesetmilionu.cz či www.koncertpro10milionu.cz. Sledujte, sdílejte, vysílejte živě.

Hudební večery mají následně vyvrcholit přímo Koncertem pro 10 milionů, s podtitulem #protistrachu #koronavirunavzdory, určeného pro české zdravotníky a jednotky Integrovaného záchranného
systému.

Během koncertu vystoupí přední čeští umělci, muzikanti a kapely napříč žánry, aby podpořili dobrou věc. Chybět nebudou ani zajímaví hosté, odborníci a zástupci záchranných složek.

Sledovat je možné live na Facebookovém profilu Koncert pro 10 milionů: https://www.facebook.com/koncertpro10milionu

Více informací: www.koncertpro10milionu.cz, www.koncertprodesetmilionu.cz

SEKCE: Kultura a vzdělávání

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

124. Již zítra večer! Marek Výborný povede rozhovor s…   
seznam | nahoru

125. Koncert pro 10 milionů se vrací do studia s novými hosty a zábavou   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (19:45:02) Tisk Diakonie Českobratrské církve evangelické Statutární město Jablonec nad Nisou - Jablonecký měsíčník Zuzana Baczová

Otevřít originál | Otevřít detail

Na vývoj situace s pandemií koronaviru musí reagovat také poskytovatelé sociálních služeb. K těm největším v Jablonci patří Centrum sociálních služeb (CSS) a Diakonie ČCE.
Obě organizace zasáhl výpadek pracovníků, proto musely přistoupit k nouzovým řešením. V obou organizacích chybí ochranné prostředky pro pracovníky a dezinfekce. 

„V centru v tuto chvíli (16. března) chybí devět pracovníků v přímé péči. Jelikož není možné plnohodnotně zajistit péči všem 144 uživatelům, kteří mají s naší organizací uzavřenou smlouvu o
poskytování pečovatelské služby, přistoupili jsme od pondělí 16. března k omezení péče u uživatelů na nejnutnější nasmlouvané základní úkony, a to dovoz obědů a přípravu jídla, nezbytnou
osobní hygienu a péči o vlastní osobu, zajištění nezbytných léků a inkontinenčních pomůcek. To vše přednostně u uživatelů, kteří jsou osamoceni a nemají ani osoby blízké,“ říká ředitelka CSS
Jablonec nad Nisou Naďa Jozífková. Ostatní uživatele a sjednané úkony, jako jsou nákupy, úklidy, praní, žehlení apod., bude centrum podle Jozífkové řešit operativně, a to např. přesuny časů
sjednané péče nebo ostatními pracovníky organizace. Někteří uživatelé sociálních služeb CSS v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR požádali o pozastavení péče a uživatelé
odlehčovací služby o ukončení pobytu. 

Zhruba o padesátku klientů se stará Diakonie ČCE. „Nyní máme sedm pečovatelek a jsme schopní zajistit nejzákladnější složky služeb. Jakmile přijde úplná personální nouze, povoláme
studenty,“ konstatuje ředitelka střediska Diakonie Jablonec ČCE Michaela Albrechtová a dodává, že zastavená je činnost nízkoprahových zařízení. 

Pomoc osamělým seniorům nad 65 let, chronicky nemocným, držitelům ZTP a ZTPP bez rodiny poskytne v Jablonci místní oblastní spolek Českého červeného kříže. „Zajistíme nákupy v nutném
rozsahu na maximálně dva až tři dny, jsme schopní komunikovat s lékaři o zajištění receptů na pravidelně užívané léky, pomůžeme vyvenčit zvířata,“ říká ředitelka ČČK v Jablonci Kateřina
Havlová s tím, že služba je dostupná od pondělí do pátku v době 8–18 hodin. 

ČČK se také hlásí dobrovolníci. „Ti se registrují pouze online, naše budova v Uhelné ulici je pro veřejnost uzavřená, pro dobrovolníky máme vyhrazenou jednu místnost, kde mohou být najednou
maximálně dva a kontakt omezujeme na dvacet minut,“ uzavírá Havlová. 

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat na webu www.cck-jablonec.cz nebo na www.mestojablonec.cz v sekci Koronavirus. 

Od pondělního poledne má ČČK k dispozici také dvě nová čísla na dispečinku, a to 602 503 705 a 601 386 447 . Některé sociální služby jsou zavřené Od středy 18. března se v Jablonci nad
Nisou uzavírají některé sociální služby. • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Diakonie, Centrum Lira a Compitum) • centrum denních
služeb SeniA • sociálně terapeutické dílny (Fokus = kavárna Floriánka). Zákaz návštěv a jiná omezující opatření jsou ve všech pobytových službách, v Jablonci se to dotýká pouze odlehčovací
služby v Centru sociálních služeb, p. o.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Jablonec nad Nisou

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (19:45:00) Tisk Diakonie Českobratrské církve evangelické Statutární město Jablonec nad Nisou - Jablonecký měsíčník NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

Po celém světě se novým typem koronaviru nakazilo už více než 350 tisíc lidí, nemocné hlásí přes 170 zemí. V České republice bylo ke dni 24. 3. 2020 otestováno 19 624,
nemocných bylo 1 289, vyléčených 7, dva lidé zemřeli a v Libereckém kraji byl počet nakažených nejmenší v republice, a to 13, přímo v Jablonci se vyskytl jeden případ
onemocnění COVID-19. 

Omezen byl život v republice, ve městě a také činnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou je mimořádnou situací pochopitelně také podstatně omezena. Řada pracovníků úřadu není přítomna z
důvodu pracovní neschopnosti, karantény či ošetřování člena rodiny, někteří jsou také vytíženi zapojením do činnosti orgánů krizového řízení. 

„Ve snaze omezit na maximální možnou míru kontakty v úřadě (budovami magistrátu v některých dnech projde i více jak pět set klientů, společně s úředníky a pracovníky veřejně prospěšných
prací a dalšími partnery jsou obě úřední budovy místem, kterým projde denně až 1 000 osob) byly zrušeny řádné úřední hodiny, a činnost pracovníků usměrněna tak, aby došlo k minimalizaci
případného přenosu nákazy,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček a dodává: „Pokud nebudou zpřísněna vládní opatření např. ve smyslu uzavření úřadu, vyřizuje od středy 25. března 2020 až
do odvolání Magistrát města Jablonec nad Nisou úřední záležitosti po celý týden, ale pouze telefonicky objednané klienty, přičemž objednání bude možné pouze na konkrétní čas tak, aby se
minimalizoval počet klientů v budovách. Přehled telefonických kontaktů je na webových stránkách www.mestojablonec.cz a je také vylepen přímo u vstupu do úředních budov.“ 

126. Sociální služby v Jablonci jsou zajištěné   
seznam | nahoru

127. Pandemie změnila život všem   
seznam | nahoru
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26. 2. 2020 

zasedla Krajská epidemiologická komise a vydala preventivní opatření - dodržování základních hygienických pravidel, respirační etikety a v případě příznaků respiračních chorob odpočinek v
domácím prostředí 

3. 3. 2020 Nisou 

zasedla bezpečnostní rada ORP Jablonec nad 

10. 3. 2020 

druhé zasedání bezpečnostní rady města, která rozhodla: – zákaz akcí nad 100 osob včetně personálu – redukce úředních dnů z pěti na dva – prázdninový režim městské hromadné dopravy –
zrušení setkání s občany 

11. 3. 2020 

vláda rozhodla o zavření všech základních a středních škol 

12. 3. 2020 

v Libereckém kraji je první potvrzený případ nákazy koronavirem, zástupci kraje vyzývají ke klidu a dodržování již nastavených pravidel 

mimořádná rada města rozhodla do odvolání zrušit všechny kulturní a sportovní akce, pro veřejnost uzavřít městské společnosti 

vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dnů krajský úřad se zcela uzavřel veřejnosti 

13. 3. 2020 

primátor Jiří Čeřovský se sešel se zástupci obchodních řetězců působících v Jablonci - zásobování potravinami je bez problémů a obchody otevírací doby nemění 

14. 3. 2020 

od půlnoci 13. 3. je přerušena veškerá přeshraniční osobní autobusová a vlaková doprava 

Nemocnice Jablonec je zavřená pro návštěvy 

Centrum sociálních služeb a Diakonie ČCE – zajistí služby, které mají se svými klienty zasmluvněné – osamělým klientům je připravený některé služby zajistit ČČK (nákupy, léky) – nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež - ruší se velké skupinové aktivity, pracovníci jsou nadále k dispozici malým skupinám 

v Komenského 8 se reguluje počet klientů na malé skupiny zhruba po pěti osobách 

zasedla stálá pracovní skupina jabloneckého krizového štábu a vydala následující úkoly: – MP kontroluje dodržování zpřísněných opatření vlády ve městě – krizové řízení informuje starosty ORP
Jablonec nad Nisou a zveřejňuje aktuální oznámení vlády a kontroluje jejich plnění 

potvrzený je první pozitivní případ nákazy koronavirem v Rychnově u Jablonce nad Nisou 

v jabloneckém okrese koordinuje zásobování a služby seniorům ČČK Jablonec nad Nisou 

od nedělní půlnoci (15. 3.) se uzavřely hraniční přechody s Polskem 

Liberecký kraj zrušil provoz skibusů z Liberce a Jablonce do Bedřichova a na Smědavu 

15. 3. 2020 

Krizový štáb LK poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek 

rada města potvrdila rozhodnutí primátora o uzavření úřadu 

16. 3. 2020 magistrát úplně zrušil úřední hodiny do 24. 3. 

veškerá podání lze činit pouze dálkově, prostřednictvím pošty, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu. Písemnosti, u nichž není
vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat pouze prostřednictvím provizorní podatelny v informačním středisku, zachovaný zůstává telefonický a e-mailový kontakt 

uzavřené jsou všechny mateřské, základní a střední školy, učiliště, DDM Vikýř a základní umělecká škola 

uzavřela se křižovatka Poštovní – Budovatelů a začaly s ní související objížďky 

do autobusů se nesmí nastupovat předními dveřmi a řidič neodbavuje jízdné 

v nemocnici se omezil neakutní provoz, uvažuje se o zrušení všech neakutních výkonů a připravuje se výrazné omezení vstupu 

poskytovatelé sociálních služeb musí přistoupit k nouzovým řešením 

magistrát zřizuje mimořádný komunikační kanál nouzovystav@mestojablonec.cz. 

17. 3. 2020 

primátor Jiří Čeřovský ruší jednání zastupitelstva města ve čtvrtek 19. března 

tajemník Marek Řeháček minimalizuje počet pracovníků na jednotlivých pracovištích 

pro matky-zaměstnankyně nemocnice začala pracovat dětská skupina 

nízkoprahové denní centrum Azylového domu Naděje je uzavřené – jeho služby nahradila organizace terénním programem. Příjem nových klientů do ubytování je pozastaven a je vázán na
potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti 
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hejtman Martin Půta nařídil od 18 hodin dne 17. března zákaz vstupu do prostředků veřejné dopravy, provozoven, sociálních zařízení či úřadů bez ochranných pomůcek chránící dýchací cesty 

18. 3. 2020 

Jablonec žádá dobrovolníky, aby šili ochranné roušky. K jejich odběru město zřídilo dvě sběrná místa – DDM Vikýř a budova radnice 

město zřídilo krizovou linku pro dotazy obyvatelstva související s epidemií koronaviru (724 962 424) 

je zrušený poplatek za parkování na sběrném parkovišti na Horním náměstí. 

uzavírají se některé sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Diakonie, Centrum Lira a Compitum, centrum denních služeb
SeniA), sociálně terapeutické dílny (Fokus = kavárna Floriánka) 

jsou zakázané návštěvy a jiná omezující opatření ve všech pobytových službách (odlehčovací služby v CSS) 

vedení města určilo školu a tři školky pro děti, jejichž rodiče musí do zaměstnání 

19. 3. 2020 

Česká pošta upravila provozní hodiny na jabloneckých pobočkách, Jablonec 1 a 2: 8–16 hodin, osoby nad 65 let od 10 do 12 hodin; Jablonec nad Nisou 2: 8–12, 13–16 hodin, osoby nad 65 let od
10 do 12 hodin. dočasně lze vyzvedávat důchody na základě plné moci 

20. 3. 2020 

Zdravotní záchranná služba LK požádala o volné prostory k možnému zřízení náhradního sídla v Jablonci – město vyhradilo městskou halu 

23. 3. 2020 

vláda prodloužila mimořádná opatření do 1. 4. (nevztahuje se na vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, účast na pohřbu, na veřejnou hromadnou dopravu,
služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči. Otevřené obchody: lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky. provozovny,
kde si vyzvednete zboží nebo zásilku, prodejny – zdravotnických potřeb, pokladních jízdenek, náhradních dílů, s malými domácími zvířaty, pošty – pouze přepážky uzpůsobené nepřímému
kontaktu, MHD, úřady dvakrát týdně tři hodiny (po a st), opravny aut, kde bude méně než 30 lidí, odtahové služby, zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich
sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost, stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici).

SEKCE: Ostatní MUTACE: Jablonec nad Nisou

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

03.04.2020 (08:36:48) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky TOP 09

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Útoky Andreje Babiše na neziskový sektor narazily na nové dno. V době, kdy neziskové organizace a spolky pomáhají, kde můžou a suplují v mnoha oblastech nečinnost státu, je tento útok
nehorázný a zcela lživý. Odborné poradenství, distribuce a výroba ochranných prostředků včetně roušek, zajištění krizové péče o ohrožené obyvatele, organizace dobrovolníků, podpora výuky na
dálku, krizové infolinky, psychologická pomoc a terapie, informování veřejnosti, právní poradenství, pomoc cizincům na území ČR – to jsou jen některé z aktivit, které v těchto dnech zajišťují
občanské iniciativy a neziskové organizace.Uvádíme několik příkladů pomoci z neziskového sektoru, kterou premiér a jeho PR tým nezaregistrovali.��✅ Junák - český skaut Skautky a skauti po
celém Česku roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla, organizují
logistiku a call-centra pro přijímání poptávek pomoci. ✅ Humanitární organizace ADRA CZ nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Zároveň
zajišťuje, aby se k momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch.✅ Spolek Milion
chvilek pro demokracii vytvořil MAPU POMOCI, celorepublikový přehled s poptávkami a nabídkami pomoci v době koronaviru. K dispozici jsou také kontakty na zastřešující iniciativy, které aktivně
pomáhají pandemii zvládnout.✅ Charita Česká republika nabízí infolinku pro seniory a zřídila krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní
pracovníky. Dále organizuje pomoc rodinám, kterých se dotklo uzavření denních stacionářů. Organizují také dobrovolníky a dobrovolnice po celé České republice a řeší personální výpadek řady
zdravotních sester i sociálních pracovníků s mladšími dětmi kvůli uzavření škol.✅ Greenpeace Česká republika je momentálně ve spojení s organizací Sousedská pomoc, skrz kterou je možné
zajistit doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Organizaci pomáháme s koordinací dobrovolníků.✅ Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje
také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé
republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz✅ Nezisková organizace Domov Sue Ryder komunikuje aktuální stav směrem ke svým klientům v domově pro seniory a zároveň jim poskytuje
informace, kde najdou pomoc. Rozšířila provoz poradenské linky na čísle 777 718 465✅ Centrum pomoci Paměť národa nabízí pomoc pamětníkům, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci

128. Útoky Andreje Babiše na neziskový sektor narazily…   
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dokumentaristického projektu Paměť národa, a účastníkům 2. a 3. odboje. K dispozici je telefonní non-stop linka: 601 601 156.✅ Kvůli uzavření škol podporuje Člověk v tísni mimo jiné i vyučující a
žáky a žákyně. Zpřístupnil přes 270 filmů a metodických materiálů pro vyučující a širokou veřejnost. Organizace nabízí také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do
neřešitelné finanční situace.✅ Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství na telefonu poskytuje zdarma Linku pro mámy a táty – bezplatnou psychologickou podporu pro rodiče, která pomáhá řešit
emočně náročné situace, stres, vztahové krize a poradí i v právních věcech.✅ Opatření proti epidemii silně zasáhla všechny nadcházející rodičky. Právě na ně se soustředí organizace, které se
dlouhodobě zabývají ženskými tématy, Unie porodních asistentek - UNIPA, Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství a Česká asociace dul.✅ Ratolest Brno nabízí poradenství všem rodinám,
které se kvůli současné situaci dostaly do problematické situace a pomůže i s doučováním po telefonu.✅ Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank Bold. Ti
shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy.✅ Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun, která přináší radost nemocným dětem, osamělým
seniorům a dalším potřebným, založila YouTube kanál Smích on-line. Seniorům a seniorkám, za kterými nyní nemohou docházet, píší dopisy.✅ Organizace Pet Heroes poskytuje nadále péči o
zvířata v nouzi i v době koronavirové krize. Dále se organizace věnuje vydávání článků s informacemi o domácích mazlíčcích v době koronaviru, pro několik milionů majitelů zvířat je tato otázka
velmi klíčová.✅ Pro lidi bez domova hned v prvních dnech krize sehrála významnou roli Platforma pro sociální bydlení, která bleskově vydala Seznam opatření pro ochranu osob bez domova.✅
SANANIM, který se zabývá závislostmi, poskytuje jídlo zdarma a zázemí pro své klienty a klientky z řad závislých a stejně jako mnoho dalších nízkoprahových služeb, rozdává svým klientům a
klientkám roušky.✅ Nezisková organizace ŽIVOT 90 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy poskytuje krizovou non-stop infolinku pro seniory nad 65 let z Prahy: 800 160 166. Volat na ni mohou
ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince je možné získat informace nebo si ve spolupráci se soukromými obchodníky objednat balíčky potravin
nebo hygienických potřeb. Byla zřízena také linka pro dobrovolníky, kde se mohou hlásit: 773 071 024. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se zapojí hasiči,
skauti a další dobrovolníci.✅ Armáda spásy zajistila ve svých noclehárnách celodenní provoz a v ubytovně pro seniory bez domova zavedla uzavřený režim, při kterém sociální pracovníci a
pracovnice zůstávají s klienty a klientkami v karanténě napořád, aby se do domu nemohla dostat nákaza✅ Nezisková organizace NADĚJE zase zřídila ve spolupráci s pražským magistrátem na
Císařské louce stanové městečko, kde jsou poskytovány všechny nejnutnější služby jako hygiena nebo strava. Vaří zde i Kuchařky bez domova. Díky tomu lidé bez přístřeší nemusí cestovat po
Praze při shánění oběda nebo sprchy a snižují tím riziko nákazy nejen sobě, ale nám všem. V tomto městečku pomáhají také studenti a studentky medicíny z organizace Medici na ulici, kteří
poskytují lékařské služby.Další aktivity najdete zde: https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviruZdroj: Nadace OSF a Greenpeace Česká republika

SEKCE: Politika

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

DUPLICITNÍ S: Útoky Andreje Babiše na neziskový sektor narazily… ( Facebook - Příspěvky, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (14:22:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidujeme 99 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti pondělnímu odpoledni se jedná o nárůst 11 osob. Okres Liberec 46
(+1), okres Jablonec nad Nisou 34 (+5), okres Česká Lípa 4 a okres Semily 15 (+3) osob. Celkem bylo provedeno 1 169 testů. Stav ke dni 31. 3. 2020, 13:00.

V České republice je celkem 3 001 osob s prokázanou nákazou, 25 vyléčených osob a 23 obětí. Celkem provedeno 43 498 testů. Údaje z 31. 3. 6:30. Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

V pondělí byly ve Smržovce zjištěny dva nové výskyty nákazy koronavirem. „Jedná se o osoby v přímém příbuzenském vztahu s dříve detekovanými případy. Zůstaňme v klidu. Je to dobré
znamení, že se začíná více testovat, že jsme schopni podchytit potenciální přenašeče nákazy a poslat je preventivně do karantény a tím posílit ochranu těch nejzranitelnějších - našich seniorů. S
pokorou, odpovědností, ale i s použitím zdravého selského rozumu to zvládneme!," snaží se být pozitivní starosta Smržovky Marek Hotovec.

První osobu přímo v Jilemnici s nemocí Covid-19 potvrdil v pondělí starosta města Vladimír Richter. „Před chvílí jsem byl informován krajským hygienikem, že bylo první osobě s trvalým pobytem v
Jilemnici prokázáno onemocnění Covid-19. Není nyní hospitalizována v Jilemnici. Při kontaktu s touto osobou byly dodrženy všechny postupy, jako se tak děje u všech testovaných osob. Krajská
hygiena činí další kroky, které jí ukládají předpisy, tedy další kroky k minimalizaci dalších případných rizik. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu prováděných testů bylo pouze otázkou času, kdy se
to i u nás potvrdí. Nepropadejme panice, dodržujme i nadále všechna hygienická a jiná doporučení. Děkuji. Spolu to zvládneme!," sdělil na svém profilu na sociální síti.

Již o den dříve se přihlásil sám veřejně jeden nakažený koronavirem v blízké Horní Branné, který potvrdil, že správně dodržoval karanténu.

Vláda v pondělí 30. března prodloužila platnost řady opatření nejméně do 11. dubna, jde zejména o omezení volného pohybu lidí, uzavření prodejen a restaurací. V čele Ústředního krizového štábu
vláda nahradila epidemiologa Romana Prymulu ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD. Prymula se má soustředit na projekt chytré karantény, jenž se testuje na jižní Moravě.

Už od pátku 27. března 6.00 byl zákaz otevření prodeje zrušen pro zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržby a instalace strojů a zařízení pro domácnost, myčky
automobilů, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren.

Otevřené od stejného termínu mohou být také hotely a penziony, a to v případě ubytování osob, které v místě provádějí výkon povolání nebo podnikatelské činnosti.

Krajský úřad vynaložil na boj s koronavirem už 19,6 milionu korun, největší částka 12 milionů je za nákup 200 tisíc celoobličejových masek. Proto Liberecký kraj aktuálně zřídil speciální
transparentní účet s názvem Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě! Covid-19. Finanční příspěvek mohou zasílat lidé na číslo účtu 1 277 277 277/0100. Podrobnosti zde

Sdílet s přáteli na facebooku

Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí
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

129. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob   
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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 POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL
přestali testovat (Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie
Českobratrské církve evangelické);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (21:19:08) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky ODS - Občanská demokratická strana

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Petr Fiala: „Děkuji všem pečovatelkám a pečovatelům za to, co děláte - a zvláště v těchto dnech. Mám ze svého nejbližšího okolí dlouholetou zkušenost se sociálními službami, tak dobře vím, jak
náročná, obětavá a často nedoceněná práce to je. Vážíme si vaší práce a děkujeme vám! Diakonie ČCE#dekujemepecovatelkam“

SEKCE: Politika

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

DUPLICITNÍ S: Děkuji všem pečovatelkám a pečovatelům za to, co… ( Facebook - Příspěvky, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.04.2020 (15:58:01) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasregion.cz - Články Andrea Cerqueirová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V době šíření koronavirové infekce jsou v plné polní i radnice na Praze západ. V drtivé většině případů je vhodné řešit záležitosti telefonicky či mailem, úřední hodiny byly – kvůli eliminaci
možného nakažení – omezeny, zároveň však byly rozjety nejrůznější služby v terénu.

Kupříkladu Davle omezila úřední hodiny pro veřejnost na pondělí a středu od 8.30 do 11.30 hodin. V pražském Suchdole na pondělí 14 až 17 hodin a středu 8 ž 11 hodin, v Radotíně na pondělí a
středu od 8 do 11 hodin. Úřední hodiny podatelny městského úřadu Hostivice jsou omezeny na pondělí od 8 do 11 hodin a na středu od 15 do 18 hodin. Černošice zúžily úřední hodiny pro
veřejnost na středu od 13 do 16 hodin, a to pouze po předchozím telefonickém objednání. „Žádáme občany, aby úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili
telefonický či emailový kontakt,“ žádá radnice. Podobně reagují i v jiných městech, městysech, obcích a městských částech. V Roztokách je radnice pro občany otevřena v pondělí od 8 do 11 a ve
středu od 13 do 16 hodin. To, že radnice mohou být otevřeny jen dvakrát týdně v omezeném režimu, je i součástí vládního nařízení.

Dobřichovická Náruč nabízí poskytnutí informací lidem, kteří se momentálně dostávají do sociálních problémů

Boj s nedostatkem roušek

V městských částech nabízejí služby především pro seniory a další ohroženou skupinu občanů. Svépomocí se leckde snažili obstarat nejnutnější. „V tuto chvíli máme pokrytu skupinu seniorů nad
65 let, kteří by měli být všichni vybaveni ochrannou rouškou.Všem, kteří se do šití, roznosu a dalších aktivit zapojili, velmi děkujeme,“ uvedli kupříkladu v Řevnicích v momentě, kdy se rozjížděla
povinnost nosit roušky nebo jiné zakrytí úst a nosu. Roušky pro další v tu dobu zajišťovali. Roušky řešili také v Horoměřicích, kde se do jejich distribuce pro seniory zapojili všichni zaměstnanci
obecního úřadu. V Libčicích nad Vltavou zase došlo k výzvě občanů, aby si stáhli aplikaci Mobilní rozhlas. „Zde máte všechny důležité informace okamžitě. Městský rozhlas má omezený dosah a
informace z Mobilního rozhlasu vás zastihnou kdekoli. Prosíme, myslete i na své rodiče a nainstalujte tuto aplikaci do telefonu i jim. Děkujeme,“ apelovali.

Pomoc Farní charity Řevnice

Například v Dobřichovicích, spolu s informacemi o opatřeních, zveřejňují i různé nabídky – třeba dobrovolnice Monika nabídla pomoc s nákupy i s venčením pejsků. Kontakty lze najít na webu
města. Je tam, stejně jako v Řevnicích a okolních obcích, možné využít i nabídku Farní charity Řevnice. „Farní charita nabízí mimořádnou bezplatnou službu – dovoz nákupu seniorům… Pokud
bydlíte v Dobřichovicích a v Karlíku, můžete svůj požadavek na nákup zavolat (nebo poslat sms) na číslo 602 120 341. Nákup v ostatních blízkých obcích zabezpečují další pracovníci Charity. Na
stejném telefonním čísle vám pomůžeme se s nimi spojit,“ uvádí stránky Dobřichovic. Ve Všenorech tuto službu poskytuje dobrovolný spolek Na jedné vlně (telefon 724 288 051). Na Slapech
nabídli seniorům rozvoz léků a potravin – stačí zavolat na číslo 257 750 322 nebo 603 474 793.

130. Petr Fiala: „Děkuji všem pečovatelkám a…  
seznam | nahoru

131. Na Praze západ nabízejí nákupy, roušky, venčení psů i psychologickou
pomoc  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22758160
https://www.maximusweb.cz/public/original/22713527
https://www.maximusweb.cz/public/original/22713297
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22881076
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22881076
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fods.cz%2Fposts%2F10158275186662700
https://www.maximusweb.cz/public/original/22871387
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Liberecký kraj poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

Nabídka obědů na Zbraslavi

Na pražské Zbraslavi si v zařízení školního stravování mohou objednávat obědy senioři a další občané, pro které je problém zajistit vařené jídlo – například lidé v invalidním důchodu, profese v
první linii (zdravotní sestry, lékaři, hasiči či policisté) či rodiče samoživitelé. „Obědy si můžete vyzvednout na adrese U Lékárny 592 každý všední den od 11 do 12 hodin. Objednáte si na týden
dopředu bez možnosti odhlášení,“ informují zbraslavští. Obědy lze objednat na infolince pomoci 734 574 987 od 9 do 14 hodin nebo na mailu [email protected] Jídelna vaří polévku a jedno hlavní
jídlo. Jídelníček lze nalézt na https://www.zs-zbraslav.cz/ v záložce Jídelna. Cena oběda je 70 korun. „Obědy jsou distribuovány v jednorázových zatavených plastových miskách. Pro imobilní
osoby a osoby v karanténě je možné po dohodě zajistit individuální bezkontaktní dovoz,“ uvádí zbraslavští.

Krizové linky, psychologické pomoc

Na webu Mníšku pod Brdy mimo jiné zveřejnili kontakty na krizové linky a psychologickou pomoc. Krizová linka pro seniory je 800 200 007, linka na pomoc seniorům 840 111 122, psychologická
péče a podpora pro seniory (sdružení Seniorem s radostí je 792 308 798, nonstop linky důvěry Charity jsou 516 410 668, 737 234 078, linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve
evangelické je 800 567 567 (od 9 do 20 hodin), krizová linka služby rané péče EDA.cz je 800 40 50 60 (každý všední den od 9 do 15 hodin), krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v
krizi organizace Elpida, je 800 200 007 (denně od 8 do 20 ). Krizovou intervenci v okolí Mníšku pod Brdy poskytuje Centrum komplexní péče v Dobřichovicích. „Každý všední den od 8 do 16.30
hodin mají v provozu recepci, přes kterou se telefonicky objednáte k odborníkovi. Kontaktní telefon je 723 603 600,“ uvádí informace.

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (21:13:12) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články kp, pjs

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Město Turnov děkuje Libereckému kraji a hejtmanovi Martinu Půtovi za poskytnuté nanofiltry do roušek, které našili tento týden dobrovolníci. Už ve čtvrtek je například obdrželi v
Semilech, do soboty dorazily i do mnoha dalších obcí.

„Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří za tento týden v rekordním čase našili 500 kusů textilních dvojitých roušek, do kterých půjde umístit nanofiltr," řekla místostarostka Turnova Petra Houšková.

V pátek odpoledne radnice distribuovala první várku potřebným v první linii. „V první várce ještě nebyli pokryti všichni ze seznamu, uvítáme proto ještě další našité roušky s kapsou," sdělila Petra
Houšková. Roušky s nanofiltry byly určeny krizovým profesím, veřejnému sektoru, ve kterém potřebují být chráněni lidé, aby mohli poskytovat potřebné služby.

Nanofiltry zatím nejsou určeny pro širokou veřejnost. Pokud v budoucnu budou, samozřejmě je občanům budeme distribuovat. Zatím to však nejde. „Naší povinností je ochrana lidí v první linii,"
dodala Houšková.

„Ve čtvrtek jsme od Libereckého kraje obdrželi téměř 6 tisíc nanofiltrů. V pátek začneme s distribucí lidem do první linie. Děkujeme Libereckému kraji. Díky pomoci dobrovolníků a neziskovek jsme
připraveni a máme látkové roušky s kapsou na filtr. I jim patří velké poděkování," potvrdila radnice v Semilech.

„Pokud má někdo zdravotní problém a musí jít ven, samozřejmě se o něho postaráme, jak jen to půjde. A prosíme ozvěte se! Telefon: 481 366 224 nebo e-mailem: p.houskova@mu.turnov.cz,"
zopakovala výzvu turnovská místostarostka.

Sdílet s přáteli na facebooku

Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili
Ministerstvo průmyslu podpoří výrobu i technologie proti Covid-19
Krajský úřad vyčlenil pro potřeby karantény prostory ve dvou zařízeních
Koronavir má v Libereckém kraji 136 lidí, na sbírkovém účtu už 795 tisíc
Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry
Parkoviště pod Valdštejnem, na Riegrovce a dalších lokalitách uzavřena
Nastaly změny při vstupu do turnovské nemocnice
Nakažených v kraji je už 108, páté odběrové místo bude v Turnově
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob
Chcete pomáhat s šitím roušek? Šijte s kapsou pro nanofiltry!
Roušky komplikují komunikaci lidem s poruchou sluchu
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 68, přímo v Turnově pět
V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek
Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme
Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
Turnov má potvrzený třetí a čtvrtý případ koronaviru
V Libereckém kraji přibylo 12 nakažených, celkem jich je už 34
Druhý potvrzený případ koronaviru v Turnově, devět v okrese Semily
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!
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec

132. V Turnově, Semilech i dalších obcích obdržely od kraje nanofiltry   
seznam | nahoru
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OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (17:47:15) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Aktualizováno: V Libereckém kraji aktuálně evidují hygienici 140 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti poslednímu údaji z pátku se jedná o
nárůst o čtyři osoby, čili menší než v předchozích dnech, přitom se testuje stále a od tohoto týdne fungují čtyři odběrní místa v kraji. Za týden (od soboty 28. 3.) přibylo 90
nakažených. Dobrou zprávou je, že také vzrostl počet uzdravených osob na tři.

Konkrétně okresy: Okres Liberec 56 (+4), okres Jablonec nad Nisou 52 (-1), okres Česká Lípa 5 a okres Semily 27 (+1) osob. Tři lidé se uzdravili. Celkem bylo provedeno 1 776 testů (přibylo za
den 121). Stav je ke dni 4. 4. 2020, 11:45.

V České republice je celkem 4194 osob s prokázanou nákazou, 74 vyléčených osob a 56 obětí. Celkem provedeno 74 170 testů. Údaje jsou z 4. 4. 16:05. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

Ve čtvrtek 2. dubna bylo přímo ve Smržovce evidováno 15 případů onemocnění Covid - 19. Někteří z nich jsou z bižuterní firmy Bižu-Nova, když se situaci snažila v pátek vysvětlit personalistka
firmy: „Vážení spoluobčané, jménem společnosti Bižu-Nova, s.r.o., kolegů a kolegyň, kterých si nesmírně vážím, se musím vyjádřit k dění v naší společnosti, která je teď nechtěně středem
pozornosti a různých spekulací. Jak jistě víte, jedná se o výskyt Covid-19. Chci Vás ujistit, že se nejedná o cestovatelskou anamnézu. Nepodcenili jsme ani opatření vyhlášené vládou, ale bohužel
toho „Černého Petra" jsme si vybrali my... Naši zaměstnanci jsou nyní v karanténě a v následujících dnech bude celý objekt vydezinfikovaný. Chtěla bych Vás poprosit o shovívavost a také
soudržnost, kterou jsme mohli zažít před čtrnácti dny. To co prožíváme je naší velkou zkouškou, kterou pevně věřím, že společně zvládneme. Všem přeji pevné zdraví a solidaritu. Děkuji," uvedla
Dana Špísová na profilu firmy.

V pátek 3. dubna byl Krajskou hygienickou stanicí potvrzen i sedmý případ nakaženého občana koronavirem na území města Turnova. „Jedná se o ženu, ročník 1928," sdělil starosta Tomáš
Hocke. Informoval, že z 20 případů v okrese Semily se 10 případů týká lokalizované oblasti Turnovska (Turnova a sousedních obcí).

Druhý případ je i v Jilemnici. „Právě jsem byl informován z Krajské hygienické stanice, že dnes máme v Jilemnici potvrzen druhý případ osoby (s trvalým pobytem v Jilemnici) s onemocněním
Covid-19. Vše je bez komplikací, hygiena již prověřuje všechny osoby, které byly s tímto naším druhým případem v kontaktu... Počet testů roste. A to je jen dobře. I nadále dodržujme všechna
hygienická opatření. Děkuji. Společně to zvládneme!," uvedl v pátek starosta Jilemnice Vladimír Richter.

Devět případů pak má být z celkových 27 v okrese v rámci ORP Semily, mnozí lidé spekulují, že má jít o Bozkov, ale informace nebyla oficiálně potvrzena.

Sdílet s přáteli na facebooku

Ministerstvo průmyslu podpoří výrobu i technologie proti Covid-19
Krajský úřad vyčlenil pro potřeby karantény prostory ve dvou zařízeních
Koronavir má v Libereckém kraji už 136 lidí, z toho na Smržovce 15
Parkoviště pod Valdštejnem, na Jizerce a Malá Skále uzavřena
Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry
Nakažených v kraji je už 108, páté odběrové místo bude v Turnově
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí
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

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

133. Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili   
seznam | nahoru
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SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

DUPLICITNÍ S: Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (18:59:08) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické SeznamZpravy.cz - Články Redakce Seznam / Ministerstvo zdravotnictví ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Nadino, Shutterstock.com

Nejohroženější skupinou jsou v případě koronaviru a onemocnění covid-19 senioři. Současná situace pro ně může být nepřehledná, stresující a mohou se cítit opuštění nebo bezmocní. Kam se
mohou obrátit o radu a konkrétní pomoc?

Doporučení vlády pro seniory jsou v době nouzového stavu jasná – měli by v této kritické době vycházet co nejméně, maximálně na nejnutnější nákupy nebo k lékaři. O zajištění nákupů,
vyzvednutí léků v lékárně nebo i vyvenčení svého pejska by měli požádat někoho z okolí. Jak takové dobrovolníky sehnat, s kým si popovídat a nechat si vysvětlit nejasnosti kolem obávaného viru
nebo požádat o pomoc při psychických obtížích?

Pomoc rodiny

Pokud nežijete s prarodiči v jedné domácnosti, radí odborníci, abyste se domluvili na tom, že návštěvy na nějakou dobu vynecháte. Je jasné, že to pak pro seniory není lehké, mohou se cítit
opuštění – ne vždy chápou, že situace je tak vážná, aby za nimi nikdo nemohl. Právě proto byste jim měli často volat, vše opakovaně a v klidu vysvětlovat a dohlédnout alespoň na dálku na to, aby
nepodléhali poplašným zprávám. Je také vhodné jim zajistit nákupy a ostatní nutné pochůzky, třeba zajistit někoho z okolí, kdo bude venčit pejska – ovšem vždy tak, aby to bylo bezpečné a
nemohlo dojít k nákaze.

Můžete jim poslat nákup přes zavážkové služby, objednat již hotová jídla nebo jednou za týden dorazit a nechat jim vše potřebné na prahu domu či bytu. Je to těžké pro obě strany, ale než si pak
vyčítat, že jste je nakazili…

Pomůže místní úřad

Opuštění a nemocní, kteří nemají podporu a pomoc rodiny, se mohou obrátit v první řadě na místní samosprávu – tedy obecní, městský či jiný úřad. Tam jsou připraveni jim se vším pomoci – od
dodávky roušek po nákupy nebo rozvoz jídla. V době nouzových opatření se objevilo velké množství dobrovolníků, skvěle funguje sousedská výpomoc a organizací, které se zaměřují právě na
pomoc seniorů, je i kromě místní samosprávy spousta – jejich kompletní přehled najdete na stránkách Nadace OSF , která je pro rychlejší orientaci shromáždila.

Kam se obrátit o pomoc?

Kromě místní samosprávy nabízejí pomoc i neziskové organizace – vedle výroby roušek a dezinfekce roznášejí jejich dobrovolníci seniorům obědy, nakupují potraviny, zajdou pro léky nebo
hygienické potřeby. Tyto organizace také zřídily linky, na kterých poskytnou nejen psychologickou pomoc, ale také pomohou prakticky vyřešit to, co konkrétní senior potřebuje.

Praktická pomoc

Linka seniorů Elpida , 800 200 007, denně od 8 do 20 hodin, poskytuje pomoc v krizových situacích, propojí vás s dobrovolníky z řad skautů – ti pak zajišťují roznášku roušek, potravin nebo léků,
starají se o donášku obědů a podobně. Skautiorganizují i šití roušek a tisknou štíty.

Koordinační centrum pomoci pro seniory nad 65 let otevřel i Život 90. Nonstop bezplatná linka pro pražské seniory je 800 160 166 a pro ostatní 800 157 157. Život 90 má i linku pro dobrovolníky:
773 071 024. O jejich proškolení se postará Český červený kříž, hasiči nebo skauti.

Charita Česká republika nabízí infolinku pro seniory, ale nabízí pomoc i rodinám, kterých se dotklo uzavření denních stacionářů. Telefonní čísla na linky jednotlivých diecézí najdete na webu
charity.

Diakonie ČCE na celostátní informační lince 242 487 824 nabízí praktickou pomoc a na webu Jsme s vámi i v čase krize si můžete na mapě najít pomoc různých organizací ve vašem okolí.

Spolehlivé a prověřené dobrovolníky, kteří vám například nakoupí nebo jinak pomohou, vám sežene i humanitární organizace ADRA – seznam koordinátorů v jednotlivých regionech najdete na
těchto stránkách.

Nezisková organizace Sue Ryder rozšířila provoz poradenské linky na čísle 777 718 465 (pondělí 15:00 – 17:00, úterý 9:00 – 15:00, středa 10:00 – 12:00, čtvrtek 9:00 – 15:00, pátek 10:00 –
12:00). Aktuální informace pro seniory a jejich blízké i praktické informace najdete i na poradenském portálu Neztratit se ve stáří.

Nadace Krása pomoci, která se dlouhodobě stará o opuštěné seniory, je připravena jim pomoci nejen psychicky, ale i praktickou pomocí – třeba tím, že jim obstará roušky nebo poradí s dalším.
Volat můžete na linku 724 813 377.

Potřebujete si promluvit, svěřit se?

Diakonie také provozuje bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu.

Je toho na vás už moc, trpíte úzkostí z dění kolem pandemie koronaviru, potřebujete věrohodné informace nebo konzultaci, jak se vypořádat s obavami? Využijte informační celostátní bezplatnou
linku na čísle 1212, speciálně pro seniory je určena volba 4, kterou zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví. V provozu je od 7 do 24 hodin (volba pro seniory pak od 9 do 17 hodin) a nabídne buď první
psychologickou pomoc, nebo kontakt na místo, kde se vám mohou věnovat dlouhodoběji.

Asistenční a tísňovou službu nabízí i Anděl na drátě. Nyní, v nouzovém stavu karantény, je jeho nonstop linka 800 555 655 zdarma.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Koronavirus ohrožuje hlavně seniory! Kam se mohou obrátit pro pomoc? ( SeznamZpravy.cz - Články, Charita Česká republika );

134. Koronavirus ohrožuje hlavně seniory! Kam se mohou obrátit pro pomoc?   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (10:54:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Jana Fričová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vláda nařídila všem občanům nosit roušku. Stejnou povinnost mají i ti, kdo mají nějakou vadu sluchu nebo jsou neslyšící. Ta jim ale ztěžuje komunikaci - nemohou odezírat.
Nezisková organizace Tichý svět, která spolupracuje také s jabloneckým magistrátem, připravila jednoduché tipy, jak se domluvit.

„Komunikace může probíhat s pomocí bloku a tužky, mobilu a nebo prostřednictvím Tiché linky," řekl náměstek pro oblast humanitní David Mánek. Právě k projektu Tichá linka se město připojilo
už před dvěma lety a nyní jsou na úřadě k dispozici dva tablety, díky kterým je možné se okamžitě propojit s tlumočníkem do znakové řeči.

„Tlumočník je důležitý pro ty občany, kteří nerozumí psanému textu. To jsou ti, kteří nemají sluch od narození a dorozumívají se znakovou řečí, která se od běžného psaného jazyka liší," připomněl
Mánek. Každý neslyšící by pak měl mít u sebe obrázek, který si může stáhnout na www.tichysvet.cz.

1) tužka a papír - samozřejmě je třeba dbát na hygienu a nesdílet tyto předměty, na svůj papír ale můžete napsat sdělení a neslyšícímu je ukázat, on pak odpoví s použitím své tužky a papíru;

2) mobil - není nic jednoduššího, než naklikat text do smsky nebo poznámkového bloku a ukázat jej člověku, se kterým potřebujete komunikovat;

3) Tichá linka - online tlumočnická služba - neslyšící ji mají ve svém mobilu či jiném zařízení s kamerou, a můžou se tak kdykoliv spojit prostřednictvím tlumočnice s kýmkoliv potřebují. 

(zdroj: www.tichysvet.cz) 

Sdílet s přáteli na facebooku

V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 68, přímo v Turnově pět
Turnov spouští Mobilní rozhlas. Získáte krizové zprávy do mobilu
V krajských sociálních službách stále nemají dost ochranných pomůcek
Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Chcete pomáhat? Přihlaste se na krizovém štábu. Spolu to zvládneme
Nakažených v kraji je už padesát, v noci dorazily ochranné prostředky
V Libereckém kraji je už 46 nakažených, nárůst je o 12 osob
Turnov má potvrzený třetí a čtvrtý případ koronaviru
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

02.04.2020 (11:50:10) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Greenpeace Česká republika

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dnes úřad premiéra vypustil do světa lež o tom, že neziskový sektor nepomáhá v současné době krize. Pane premiére, můžeme se zeptat z čeho vycházíte? Prostudujte si, prosím, následující,
třeba Vám to alespoň trochu otevře oči:➡️  Prosíme, ŠIŘTE TOHLE DÁL. ⬅️ Odborné poradenství, distribuce a výroba ochranných prostředků včetně roušek, zajištění krizové péče o ohrožené
obyvatele, organizace dobrovolníků, podpora výuky na dálku, krizové infolinky, psychologická pomoc a terapie, informování veřejnosti, právní poradenství, pomoc cizincům na území ČR – to jsou
jen některé z aktivit, které v těchto dnech zajišťují občanské iniciativy a neziskové organizace.Níže naleznete seznam konkrétních aktivit a to nejsou vyjmenované zdaleka všechny občanské a
neziskové organizace, které se na pomoci podílí. Za jeho sestavení mockrát děkujeme Nadace OSF a Alarm, z jejichž informací vycházíme:✅ Skautky a skauti po celém Česku roznáší infoletáky,
šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla, organizují logistiku a call-centra pro přijímání
poptávek pomoci. Junák - český skaut✅ Humanitární organizace ADRA CZ nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Zároveň zajišťuje, aby se k

135. Roušky komplikují komunikaci lidem s poruchou sluchu   
seznam | nahoru

136. Dnes úřad premiéra vypustil do světa lež o tom,…   
seznam | nahoru
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momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch.✅ Charita Česká republika nabízí
infolinku pro seniory a zřídila krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky. Dále organizuje pomoc rodinám, kterých se dotklo
uzavření denních stacionářů. Organizují také dobrovolníky a dobrovolnice po celé České republice a řeší personální výpadek řady zdravotních sester i sociálních pracovníků s mladšími dětmi kvůli
uzavření škol.✅ Iniciativa Jsme fér, která usiluje o manželství pro všechny, teď pomáhá shánět a rozvážet ochranné pomůcky pro zdravotnický personál.✅ Greenpeace Česká republika je
momentálně ve spojení s organizací Sousedská pomoc, skrz kterou je možné zajistit doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Organizaci pomáháme s koordinací
dobrovolníků.✅ Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou
pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz✅ Nezisková organizace Domov Sue Ryder komunikuje aktuální stav
směrem ke svým klientům v domově pro seniory a zároveň jim poskytuje informace, kde najdou pomoc. Rozšířila provoz poradenské linky na čísle 777 718 465✅ Centrum pomoci Paměť národa
nabízí pomoc pamětníkům, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci dokumentaristického projektu Paměť národa, a účastníkům 2. a 3. odboje. K dispozici je telefonní non-stop linka: 601 601
156.✅ Kvůli uzavření škol podporuje Člověk v tísni mimo jiné i vyučující a žáky a žákyně. Zpřístupnil přes 270 filmů a metodických materiálů pro vyučující a širokou veřejnost. Organizace nabízí
také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace. ✅ Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství na telefonu poskytuje zdarma Linku pro
mámy a táty – bezplatnou psychologickou podporu pro rodiče, která pomáhá řešit emočně náročné situace, stres, vztahové krize a poradí i v právních věcech.✅ Opatření proti epidemii silně
zasáhla všechny nadcházející rodičky. Právě na ně se soustředí organizace, které se dlouhodobě zabývají ženskými tématy,Unie porodních asistentek - UNIPA, Aperio - Společnost pro zdravé
rodičovství a Česká asociace dul.✅ Jako obzvlášť zatěžující pro své klientky vnímá nastalou situaci také organizace ROSA, která se zabývá pomocí obětem domácího násilí a rozšiřuje nabídku
odborného poradenství po telefonu. Služby pro oběti domácího a sexuálního násilí nyní rovněž online poskytují organizace proFem o.p.s. nabízejí specializované informace pro ženy nebo telefonní
linky s poradnami. Další aktivity naleznete na stránkách sdružující organizace Česká ženská lobby.✅Spolek Milion chvilek pro demokracii vytvořil MAPU POMOCI, celorepublikový přehled s
poptávkami a nabídkami pomoci v době koronaviru. K dispozici jsou také kontakty na zastřešující iniciativy, které aktivně pomáhají pandemii zvládnout. ✅ Ratolest Brno nabízí poradenství všem
rodinám, které se kvůli současné situaci dostaly do problematické situace a pomůže i s doučováním po telefonu.✅ Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank
Bold. Ti shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy.✅ Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun, která přináší radost nemocným dětem,
osamělým seniorům a dalším potřebným, založila YouTube kanál Smích on-line. Seniorům a seniorkám, za kterými nyní nemohou docházet, píší dopisy.✅ Organizace Pet Heroes poskytuje nadále
péči o zvířata v nouzi i v době koronavirové krize. Dále se organizace věnuje vydávání článků s informacemi o domácích mazlíčcích v době koronaviru, pro několik milionů majitelů zvířat je tato
otázka velmi klíčová.✅ Pro lidi bez domova hned v prvních dnech krize sehrála významnou roli Platforma pro sociální bydlení, která bleskově vydala Seznam opatření pro ochranu osob bez
domova.✅ SANANIM, který se zabývá závislostmi, poskytuje jídlo zdarma a zázemí pro své klienty a klientky z řad závislých a stejně jako mnoho dalších nízkoprahových služeb, rozdává svým
klientům a klientkám roušky.✅ Nezisková organizace ŽIVOT 90 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy poskytuje krizovou non-stop infolinku pro seniory nad 65 let z Prahy: 800 160 166. Volat
na ni mohou ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince bude možné získat informace nebo si ve spolupráci se soukromými obchodníky objednat
balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Byla zřízena také linka pro dobrovolníky, kde se mohou hlásit: 773 071 024. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se
zapojí hasiči, skauti a další dobrovolníci.✅ Armáda spásy zajistila ve svých noclehárnách celodenní provoz a v ubytovně pro seniory bez domova zavedla uzavřený režim, při kterém sociální
pracovníci a pracovnice zůstávají s klienty a klientkami v karanténě napořád, aby se do domu nemohla dostat nákaza✅ Nezisková organizace NADĚJE zase zřídila ve spolupráci s pražským
magistrátem na Císařské louce stanové městečko, kde jsou poskytovány všechny nejnutnější služby jako hygiena nebo strava. Vaří zde i Kuchařky bez domova. Díky tomu lidé bez přístřeší
nemusí cestovat po Praze při shánění oběda nebo sprchy a snižují tím riziko nákazy nejen sobě, ale nám všem. V tomto městečku pomáhají také studenti a studentky medicíny z organizace Medici
na ulici, kteří poskytují lékařské služby.✅ A MNOHEM VÍCE...Rádi Vám, pane premiére, poskytneme kompletní seznam. Nešiřte lži a nenávist. To je doopravdy to poslední, co by měl člověk na
Vašem postavení v současné situaci dělat.

SEKCE: Životní styl POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Dnes úřad premiéra vypustil do světa lež o tom,… ( Facebook - Příspěvky, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (15:12:08) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Rokycanský deník Václav Havránek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Poradny pro občany v nesnázích Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy je klientům na Rokycansku v těchto dnech k dispozici zejména na telefonu.

Osobně se věnuje pouze akutním a neodkladným stavům (ideálně po předchozí telefonické dohodě). S ohledem na situaci je rozšířená doba, během níž odborníky zastihnete na telefonu 420 775
720 492. Provozní doba:

Pondělí a středa: 8 – 12, 13 – 17 hodin.

Úterý: 10 – 12, 13 – 16 hodin.

Čtvrtek a pátek 8 – 14 hodin.

Další variantou je e-mailová komunikace:

poradna.rokycany@diakoniezapad.cz.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

31.03.2020 (14:22:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V době vyhlášeného nouzového stavu vládou České republiky trvá v Libereckém kraji akutní potřeba nákupu ochranných a dezinfekčních prostředků, přístrojů a dalších
pomůcek proti koronaviru Covid-19. Liberecký kraj proto zřídil speciální transparentní účet s názvem Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě! Covid-19. Finanční příspěvek mohou

137. Poradna rozšířila služby  
seznam | nahoru

138. Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru   
seznam | nahoru
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zasílat lidé na číslo účtu 1 277 277 277/0100.

„V krizovém fondu Libereckého kraje máme nyní na nouzový stav přes 35 milionů. Více než 19,5 milionu jsme již na nákup ochranných pomůcek vynaložili. Stále ale bojujeme s jejich nedostatkem.
Chybí nám například dezinfekční prostředky a další potřebný materiál. Proto jsme vyhlásili tuto veřejnou sbírku. Chtěl bych poprosit všechny občany, ať už o symbolický příspěvek nebo vyšší
finanční dar. Pomůže to v této nelehké situaci nám všem. Účet je samozřejmě transparentní a lidé budou mít přehled o celkové vybrané částce. Za solidárnost všem předem velice děkuji," vysvětlil
hejtman Martin Půta.

Rychlé zřízení účtu umožňuje zákon. Ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení jsou k tomu nutné důvody hodné zvláštního zřetele, jako je například akutní potřeba ochrany zdraví a života
osob. Sbírkový účet je veden jako transparentní. Občan proto vyjadřuje souhlas se zveřejněním jména a zaslané finanční částky. Klienti Komerční banky budou mít tyto údaje uvedeny automaticky.
Majitelé účtů u ostatních bankovních institucí, pokud chtějí zveřejnit své jméno, mohou jej napsat do zprávy pro příjemce. Liberecký kraj lidem na vyžádání vystaví potvrzení o osvobození od daně.

Aktuální vybraná částka bude zveřejněna zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/liberecky-kraj-sobe!-sbirka-covid-19-liberecky-kra

Sdílet s přáteli na facebooku

Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí
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

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.04.2020 (16:15:41) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidujeme už 129 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti poslednímu středečnímu údaji se jedná o nárůst 16 osob.
Odběrová místa fungují v Liberci, Jablonci, České Lípě a Jilemnici.

Konkrétně okresy: Okres Liberec 52 (+4), okres Jablonec nad Nisou 53 (+10), okres Česká Lípa 4 a okres Semily 20 (+2) osob. Dva zatím uzdravení jsou z okresu Jablonec nad Nisou. Celkem
bylo provedeno 1 514 testů. Stav je ke dni 2. 4. 2020, 11:45.

V České republice je celkem 3 604 osob s prokázanou nákazou, 61 vyléčených osob a 40 obětí. Ve vážném stavu v nemocnici je 70 lidí. Celkem provedeno 60 990 testů. Údaje jsou z 2. 4. 8:30.
Informace k lokalitám na http://mapaviru.cz.

Ve středu bylo konkrétně ve Smržovce zjištěno deset výskytů nákazy koronavirem Covid - 19. „Jedná se o osoby, které byly v kontaktu s dříve detekovanými případy. Je dobré, že se zatím
nevyskytl další případ, který by nesouvisel s již podchycenou skupinou osob," uvedl již ve středu starosta Smržovky Marek Hotovec.

Ve středu odpoledne 1. dubna byl starosta Tomáš Hocke informován o šestém případu onemocnění koronavirem v Turnově. „Zatím víme, že šestým případem je nakažená žena ročník 1963,"
sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke. A doplnil, že ostatní informace a kontakty jsou zatím v šetření.

V Tanvaldě byl 31. března potvrzen druhý případ nákazy koronavirem Covid-19. „Jedná se o návaznost na první, včera detekovaný případ. Byl zjištěn trasováním. Takto lze včas vysledovat i
potencionální přenašeče nákazy a odeslat je do karantény. Počet provedených testů stále stoupá a s tím stoupá i pravděpodobnost odhalení nákazy, což je pozitivní zpráva. Není potřeba propadat
panice, ale je nutné dodržovat nařízená a další doporučená opatření," uvedly městské stránky.

139. Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry   
seznam | nahoru

114/118

https://www.maximusweb.cz/public/original/22762086
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4NzMxOTAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4NzMxOTAsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI4NzMxOTAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22873190
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22873190
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasejablonecko.cz%2Fjablonecko-aktualne%2Fnakazenych-v-libereckem-kraji-129-lidi-do-obci-se-rozvazeji-nanofiltry%3FaktualitaId%3D64294


Ve čtvrtek 2. dubna zasedal opět krizový štáb Libereckého kraje, což bylo přesně tři týdny od jeho prvního zasedání. Jednal o opatřeních zamezení vstupu do turistických lokalit a případné
rozmístění policejních hlídek, zahájení takzvané chytré karantény v Libereckém kraji (6/4) nebo rozmístění mobilních lůžek v těch domovech důchodců, kde to situace bude vyžadovat. O dalších
opatřeních a odběrových místech na testy.

Na následné tiskové konferenci bylo zopakováno, že odběrová místa jsou čtyři - Liberec (stan za závorou krajské nemocnice, 7 - 19 hodin), Jablonci nad Nisou (vchod do nemocnice na oddělení
ORL a ortopedie, 8 - 15 hodin), Jilemnici (stan vedle hospodářské budovy, 9 - 11 hodin) a České Lípě (stan za okresní hygienickou stanicí, 9 - 11 hodin). Na všechna místa se dostanete až po
indikaci obvodním lékařem nebo hygienou! Není tedy možný vstup samoplátců bez doporučení!

V Turnově přes avízo kraje nakonec odběrové místo zřízeno nebude, ale pouze zde budou testování zde hospitalizovaní pacienti a zaměstnanci. Od čtvrtka 2. dubna byl proto upraven vstup do
turnovské nemocnice, podrobněji v článku zde.

Krajský úřad již do měst a obcí rozváží nanofiltry, vyrobené v posledních dnech. Tyto ochranné prostředky jsou určené pouze pro osoby z kritické infrastruktury obce. Počet takto distribuovaných
nanofiltrů je vždy stanoven tak, aby vystačil na následujících deset dnů.

„Liberecký kraj poskytuje všechny nanofiltry městům a obcím v našem kraji zdarma. Nevyžadujeme ani zpětnou informaci, jak bylo s těmito ochrannými pomůckami naloženo. Vedení jednotlivých
samospráv má naši plnou důvěru a věříme, že ví, kdo je nyní v bezprostředním ohrožení při výkonu svého povolání a kdo si prozatím vystačí s bavlněnou rouškou bez filtru. Ještě jednou díky všem
starostkám a starostům v našem kraji za skvělou práci ve věci řešení nutných kroků k zamezení šíření koronaviru. A díky také moc HZS Libereckého kraje, která nanofiltry rozváží po celém našem
kraji!," uvedl hejtman Martin Půta na svém profilu na sociální síti.

Ve čtvrtek dopoledne předali zástupci fotbalistů FC Slovan Liberec a Nadace Preciosa kraji šek v celkové hodnotě 1 200 tisíc korun, který Krajská nemocnice Liberec použije na nákup dvou
nových plicních ventilátorů a dvou přístrojů na podporu dýchacích cest.

Na transparentním účtu Libereckého kraje nazvaném Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě! Covid-19 se již sešla částka 426 tisíc. Ty kraj podle slov hejtmana Martina Půty použije právě na doplnění
částky na ventilátory - jsou potřeba celkem 2 miliony korun, dále na zajištění výroby nanofiltrů a další ochranné pomůcky.

Ústřední krizový štáb doporučil české vládě, aby požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Vláda s návrhem na středečním jednání souhlasila a dokonce prodloužila nouzový
stav až do 11. května. S prodloužením bude muset ještě souhlasit parlament.

Od 2. dubna mohou mít otevřeno nově i prodejny domácích potřeb, musejí ale také prodávat ochranné pomůcky vhodné v době nákazy koronavirem. Vláda také souhlasila s návrhem ministra
vnitra Jana Hamáčka, aby policie mohla ve stavu nouze udělovat blokové pokuty do 10 000 korun za nedodržování opatření jako je například nenošení roušek.

Sdílet s přáteli na facebooku

Nakažených v kraji je už 108, páté odběrové místo bude v Turnově
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí
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 POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Nakažených v kraji je už 108, páté
odběrové místo bude v Turnově (Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Nakažených v kraji je už 108, páté odběrové místo bude v Turnově ( Nasepojizeri.cz -
Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické); Koronavir má v Libereckém kraji už 136 lidí, z toho na Smržovce 15 ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );
Koronavir má v Libereckém kraji 136 lidí, na sbírkovém účtu už 795 tisíc (Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.04.2020 (05:08:14) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Forum24.cz - Články Jan Jandourek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Premiérovi zřejmě někdo z rádců naznačil, že nebylo moc chytré zaútočit na neziskové organizace v době, kdy se společnost o sebe musí dost starat sama, a tak otočil.
Najednou si nastudoval, co dělají.

Bouři vyvolal otevřený dopis, který byl odeslán v rámci iniciativy Europe Must Act a kde se mluvilo o tom, že je třeba dodržovat lidská práva v přístupu k uprchlíkům v Řecku, žádalo se umožnění
spravedlivého azylového řízení, a tak dále. Celkem by se vzhledem k tomu, co se teď děje, jednalo o okrajové téma. Jenomže v Babišovi zřejmě spojení slov uprchlíci a neziskové organizace
vyvolalo nějaké negativní pocity a v dopise aktivistům datovaném 25. března v závěru napsal: „…od prvních okamžiků, kdy se v naší zemi projevily symptomy krize s koronavirem, postrádám
pomoc z neziskového sektoru. Uvítal bych namísto agitace a zasílání otevřených dopisů konkrétní návrhy, které budou vládě nabízeny. Například je potřebná výpomoc ve zdravotnických a
sociálních zařízeních, při dezinfikování veřejných prostor, čištění vlaků, autobusů, nákupních vozíků. I tak lze vyjádřit humánní a solidární postoj k životu.“

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 »

To vyvolalo pochopitelně dost silnou reakci u lidí, kteří v neziskovkách něco dělají, a Babiš o tom nic neví. Na sociálních sítích už se objevily výčty aktivit, kterým se občané věnují, třeba že skautky
a skauti roznášejí infoletáky, šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, že humanitární organizace ADRA CZ
nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel a že Milion chvilek pro demokracii vytvořil MAPU POMOCI, celorepublikový přehled s poptávkami a
nabídkami pomoci v době koronaviru. Charita Česká republika má infolinku pro seniory a organizuje pomoc rodinám, kterých se dotklo uzavření denních stacionářů. Pracuje také Diakonie ČCE,
Paměť národa, Člověk v tísni a mnoho dalších organizací.

Pak tedy najednou Babiš otočil a napsal: „Tak za tohle se omlouvám. Psal jsem, že postrádám pomoc z neziskového sektoru. Měl jsem jen málo informací. Právě jsem si přečetl tenhle příspěvek a
taky se informoval, co všechno lidi z českých neziskovek dělají a jak pomáhají. A dělají toho opravdu hodně. Studoval jsem to hodinu. Respekt a ještě jednou dík.“

Tak je dobře, že si to nastudoval, ale měl na to přinejmenším rok a půl od doby, kdy chtěl vyšetřovat, co neziskovky dělají s obdrženými penězi. „V roce 2013 jsme na neziskový sektor dali 6,8
miliardy korun a 2017 12,9 miliardy. To je nárůst šest miliard, a tak se oprávněně ptám – kam ty peníze šly? My totiž náklady na neziskové organizace vůbec nesledujeme,“ prohlásil tehdy.

Zatímco triumfálně sděluje, jak Američané podle našeho vzoru také uvažují o nošení roušek, nějak mu nedošlo, že ty roušky si lidé museli ušít sami. Že neziskové organizace tady celé roky dělají
práci, kterou stát nestíhá, a že to není nějaká podvratná činnost, ale výraz nezávislé aktivity. Jenomže představa něčeho na státu nezávislého je lidem určitého typu myšlení cizí. Je poněkud
zneklidňující, že premiér něco řídí, a přitom neví, co se v zemi děje.

V něčem už jsme přece jen dospěli do jakéhosi vyššího stadia lidové demokracie. Stát něco vyhlásí, následuje vlna kritiky na sociálních sítích, a vedení země pak dojde, že je to nesmysl, a občas
něco změní. Tak lepší než nic, ale takhle jsme si krizový management asi původně nepředstavovali. Tak hlavně teď vysvětlit Američanům a Evropě, jak na to jít, protože jinak skončí celá planeta
nejspíš bídně.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Andrej Babiš zachraňuje Ameriku a neví, co se děje doma ( Forum24.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (08:39:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Manipulatori.cz - Články Jan Cemper

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Andrej Babiš 25.3.odepsal na otevřený dopis Andrey Poláškové, který byl v rámci iniciativy Europe Must Act za víc než stovku aktivistů a aktivistek v České republice odeslán premiérovi po
protestním shromáždění 9.3. v Praze na Klárově. V dopisu Andrej Babiš napsal, že v rámci krizové situace „postrádá pomoc z neziskového sektoru.“

Ve skutečnosti to není pravdou. Neziskové organizace pomáhají. Máme tu krátký neúplný přehled:

✅ Skautky a skauti po celém Česku roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová
jídla, organizují logistiku a call-centra pro přijímání poptávek pomoci. Junák – český skaut

✅ Humanitární organizace ADRA CZ nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Zároveň zajišťuje, aby se k momentálně nejzranitelnější části populace
dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch.

✅ Charita Česká republika nabízí infolinku pro seniory a zřídila krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky. Dále organizuje pomoc
rodinám, kterých se dotklo uzavření denních stacionářů. Organizují také dobrovolníky a dobrovolnice po celé České republice a řeší personální výpadek řady zdravotních sester i sociálních
pracovníků s mladšími dětmi kvůli uzavření škol.

✅ Iniciativa Jsme fér, která usiluje o manželství pro všechny, teď pomáhá shánět a rozvážet ochranné pomůcky pro zdravotnický personál.

✅ Greenpeace Česká republika je momentálně ve spojení s organizací Sousedská pomoc, skrz kterou je možné zajistit doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí.
Organizaci pomáháme s koordinací dobrovolníků.

✅ Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc.
Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz

✅ Nezisková organizace Domov Sue Ryder komunikuje aktuální stav směrem ke svým klientům v domově pro seniory a zároveň jim poskytuje informace, kde najdou pomoc. Rozšířila provoz
poradenské linky na čísle 777 718 465

140. Andrej Babiš zachraňuje Ameriku a neví, co se děje doma   
seznam | nahoru

141. Jak neziskové organizace pomáhají v době nouzového stavu?   
seznam | nahoru
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✅ Centrum pomoci Paměť národa nabízí pomoc pamětníkům, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci dokumentaristického projektu Paměť národa, a účastníkům 2. a 3. odboje. K dispozici
je telefonní non-stop linka: 601 601 156.

✅ Kvůli uzavření škol podporuje Člověk v tísni mimo jiné i vyučující a žáky a žákyně. Zpřístupnil přes 270 filmů a metodických materiálů pro vyučující a širokou veřejnost. Organizace nabízí také
poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace.

✅ Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství na telefonu poskytuje zdarma Linku pro mámy a táty – bezplatnou psychologickou podporu pro rodiče, která pomáhá řešit emočně náročné situace,
stres, vztahové krize a poradí i v právních věcech.

✅ Opatření proti epidemii silně zasáhla všechny nadcházející rodičky. Právě na ně se soustředí organizace, které se dlouhodobě zabývají ženskými tématy, Unie porodních asistentek – UNIPA,
Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství a Česká asociace dul.

✅ Jako obzvlášť zatěžující pro své klientky vnímá nastalou situaci také organizace ROSA, která se zabývá pomocí obětem domácího násilí a rozšiřuje nabídku odborného poradenství po telefonu.
Služby pro oběti domácího a sexuálního násilí nyní rovněž online poskytují organizace proFem o.p.s. nabízejí specializované informace pro ženy nebo telefonní linky s poradnami. Další aktivity
naleznete na stránkách sdružující organizace Česká ženská lobby.

✅ Spolek Milion chvilek pro demokracii vytvořil MAPU POMOCI, celorepublikový přehled s poptávkami a nabídkami pomoci v době koronaviru. K dispozici jsou také kontakty na zastřešující
iniciativy, které aktivně pomáhají pandemii zvládnout.

✅ Ratolest Brno nabízí poradenství všem rodinám, které se kvůli současné situaci dostaly do problematické situace a pomůže i s doučováním po telefonu.

✅ Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank Bold. Ti shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy.

✅ Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun, která přináší radost nemocným dětem, osamělým seniorům a dalším potřebným, založila YouTube kanál Smích on-line. Seniorům a seniorkám,
za kterými nyní nemohou docházet, píší dopisy.

✅ Organizace Pet Heroes poskytuje nadále péči o zvířata v nouzi i v době koronavirové krize. Dále se organizace věnuje vydávání článků s informacemi o domácích mazlíčcích v době koronaviru,
pro několik milionů majitelů zvířat je tato otázka velmi klíčová.

✅ Pro lidi bez domova hned v prvních dnech krize sehrála významnou roli Platforma pro sociální bydlení, která bleskově vydala Seznam opatření pro ochranu osob bez domova.

✅ SANANIM, který se zabývá závislostmi, poskytuje jídlo zdarma a zázemí pro své klienty a klientky z řad závislých a stejně jako mnoho dalších nízkoprahových služeb, rozdává svým klientům a
klientkám roušky.

✅ Nezisková organizace ŽIVOT 90 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy poskytuje krizovou non-stop infolinku pro seniory nad 65 let z Prahy: 800 160 166. Volat na ni mohou ale i ostatní, kteří
chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince bude možné získat informace nebo si ve spolupráci se soukromými obchodníky objednat balíčky potravin nebo
hygienických potřeb. Byla zřízena také linka pro dobrovolníky, kde se mohou hlásit: 773 071 024. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se zapojí hasiči, skauti a
další dobrovolníci.

✅ Armáda spásy zajistila ve svých noclehárnách celodenní provoz a v ubytovně pro seniory bez domova zavedla uzavřený režim, při kterém sociální pracovníci a pracovnice zůstávají s klienty a
klientkami v karanténě napořád, aby se do domu nemohla dostat nákaza

✅ Nezisková organizace NADĚJE zase zřídila ve spolupráci s pražským magistrátem na Císařské louce stanové městečko, kde jsou poskytovány všechny nejnutnější služby jako hygiena nebo
strava. Vaří zde i Kuchařky bez domova. Díky tomu lidé bez přístřeší nemusí cestovat po Praze při shánění oběda nebo sprchy a snižují tím riziko nákazy nejen sobě, ale nám všem. V tomto
městečku pomáhají také studenti a studentky medicíny z organizace Medici na ulici, kteří poskytují lékařské služby.

✅ Nezisková organizace Nevypusť duši poskytuje psychologickou pomoc.

✅ Organizace Rozkoš bez rizika se snaží pracovat v terénu i online a snaží se zmírňovat rizika šíření nemoci.

✅ “V souvislosti s nastalou situací COVID-19 jsme se zapojili do pomoci, která je třeba. Vzhledem k naší cílové skupině rodin, dětí a mládeže v nepříznivých situacích a spolupráci se školskými
zařízeními jsme tak vymysleli systém péče, kterou můžeme poskytovat i za těchto mimořádných okolností,“ píše organizace Proxima Sociale – služby v komunitě. Nabízejí pomoc zejména
starším lidem s venčením psů, obstaráním nákupu a další.

„Pan premiér může nahlédnout na náš profil a profil dalších neziskovek. Poslední tři týdny jsme se v terénu skoro nezastavili, děláme, co je v našich silách a možnostech, abychom pomáhali
tam, kde je nás teď třeba a nabídli pocit klidu a bezpečí všem, kteří se ocitli v nouzi nebo na pokraji svých sil a možností!!! Je nám z toho smutno,“ reagovala Oblastní charita Žďár nad
Sázavou.

Nutno dodat, že jeden z administrátorů profilu Andreje Babiše se následně za své slova omluvil. „Tak za tohle se omlouvám. Psal jsem, že postrádám pomoc z neziskového sektoru. Měl jsem
jen málo informací. Právě jsem si přečetl tenhle příspěvek a taky se informoval, co všechno lidi z českých neziskovek dělají a jak pomáhají. A dělají toho opravdu hodně. Studoval jsem to
hodinu,“ napsal pod příspěvek Greenpeace Česká republika.

SEKCE: Ostatní

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

DUPLICITNÍ S: Jak neziskové organizace pomáhají v době nouzového stavu? ( Manipulatori.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

05.04.2020 (18:14:40) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidují hygienici 147 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti údaji ze soboty odpoledne se jedná o nárůst o sedm osob. Už
třetí den v řadě je tak nárůst menší než 8 osob. Podle informací ředitele Krajské hygienické stanice Vladimíra Valenty jde stále až na výjimky o případy kontakty kontaktů či
návraty z ciziny.

Konkrétně okresy: Okres Liberec 58 (+2), okres Jablonec nad Nisou 55 (+2), okres Česká Lípa 5 a okres Semily 29 osob. Počet uzdravených: 3. Celkem bylo provedeno 1 824 testů. Stav je ke
dni 5. 4. 2020, 10:15.

V České republice je celkem 4 475 osob s prokázanou nákazou, 78 vyléčených osob a 62 obětí. Celkem provedeno 80 304 testů. Údaje jsou z 5. 4. 8:30. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

Když je někomu nařízena karanténa za to, že byl v blízkosti a v kontaktu s nemocným, zda se karanténa týká všech členů rodiny? Pokud ne, proč ne? Pro vysvětlení: Na
Jablonecku má jít o případ, kdy manželka chodí do větší továrny a manžel je v karanténě a spolupracovníci se bojí rozšíření nákazy.

142. Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm   
seznam | nahoru
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V karanténě je osoba, která byla buď v úzkém/rizikovém kontaktu s nemocným nebo se vrátila ze zahraničí. Karanténa se nevztahuje na kontakty kontaktů tedy např. na rodinné příslušníky
kontaktů. Pokud má zaměstnavatel (manželky) obavu, může buď umožnit práci z domova nebo stanovit překážku na straně zaměstnavatele.

S tím souvisí další otázka. Lidé v karanténě jsou automaticky testovaní nebo mají nějaké přednostní právo, aby byli právě co nejdříve testovaní, aby byla omezena možnost, že
se nákaza dostane i do větší továrny? Má potvrzený nakažený jiný stupeň karantény a jeho příbuzní jsou automaticky hned v karanténě?

Nemocnému s potvrzeným onemocněním Covid-19 je nařízena tzv. izolace. Ta končí ve chvíli, kdy nemocný má po sobě jdoucí 2 negativní výsledky PCR vyšetření výtěru z nosohltanu v rozmezí
24 hodin. Jeho úzkým kontaktům (rodina ve společné domácnosti, úzké pracovní kontakty) je nařízena tzv. karanténa. U těchto osob se vyšetření provádí na základě epidemiologického šetření
buď ihned a nebo na konci karantény.

Slyšel jsem, že z okresních hygienických stanic byli pro nadbytečnost propuštěni k 30. dubnu řidiči (výpověď dostali už v únoru), zda v případě nouzového stavu státu neměly
být ty výpovědi v březnu staženy, abyste měli více pracovníků na hygienách? Jak vím z jednoho případu, tak nebyly a dokonce byla znemožněna práce, ten dotyčný byl v
březnu doma na nucené dovolené.

Odpovídal ředitel KHS Vladimír Valenta: Propouštění na hygienických stanicích bylo v letech 2006 až 2010, kdy hygieny přišly o 50% svých zaměstnanců a na to všichni teď doplácíme. Bylo by
tedy vhodné, aby se média a veřejnost ptali, proč se to stalo a jaký je nyní vlastně stav a kapacity hygienické služby a proč na preventivní péči tj. na primární prevenci, ochranu a podporu
veřejného zdraví dáváme nejméně ze všech druhů zdravotní péče, a to pouze cca 9% z celkového objemu peněz na zdravotnictví. Pokud se týká konkrétního dotazu na propuštění řidiče na KHS
Libereckého kraje, bylo to z důvodu převodu místa pod zákoníkem práce na místo pod služebním zákonem a tedy získání místa pro odborného pracovníka, tj. posílení odborné kapacity KHS LK.

Sdílet s přáteli na facebooku

Třídit odpad smí jen zdravé domácnosti
Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili
Ministerstvo průmyslu podpoří výrobu i technologie proti Covid-19
Krajský úřad vyčlenil pro potřeby karantény prostory ve dvou zařízeních
Koronavir má v Libereckém kraji už 136 lidí, z toho na Smržovce 15
Parkoviště pod Valdštejnem, na Jizerce a Malá Skále uzavřena
Nakažených v Libereckém kraji 129 lidí, do obcí se rozvážejí nanofiltry
Nakažených v kraji je už 108, páté odběrové místo bude v Turnově
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 99 osob
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru
V Libereckém kraji už je 88 lidí nakažených, v KNL přestali testovat
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji už 68 lidí
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

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 147 osob, přibylo sedm ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );
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