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Sociální služby (58)
A.N.O. (3), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (42) , Charita Česká republika (8) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (5)

 Supertéma: Sociální služby (58)
 Téma: A.N.O. (3)

1. Asociace nestátních organizací: "Mnoho lidí bez… Facebook - Příspěvky

2. Pod povrchem karantény: psychické problémy, násilí, sebevraždy. Co už teď prozrazují data?  IRozhlas.cz - Zprávy z domova

3. Na křesťanské televizi pustili před kameru brněnského Hollana. Víc raději neprozradíme  Parlamentnilisty.cz - Aréna

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (42)
4. VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat)

5. Ministři opět nesladili noty. Vojtěch chystá uvolnění, podle Hamáčka je brzy  SeznamZpravy.cz - Články

6. Napříč republikou je zhruba 150 nakažených seniorů z pečovatelských domů  Prima - Zprávy FTV Prima

7. Některé kraje daly na ochranné pomůcky proti viru desítky milionů  Ceskenoviny.cz - Články

8. � Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a… Facebook - Příspěvky

9. Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření  Ceskenoviny.cz - Články

10. Snad nejčastěji dostávám otázku, jak probíhá… Facebook - Příspěvky

11. MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek, zaplatí za ně miliardy  24zpravy.com - Články

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

13. Dopolední Plus (automat) ČRo - Plus - Dopolední Plus (automat)

14. V Česku je 6 domovů pro seniory v tzv. dobrovolné karanténě  ČRo - Plus - Zprávy v 12:00

15. Hlavní zprávy (automat)  ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy (automat)

16. Všem pečovatelkám a pečovatelům ❤❤ ️️  Facebook - Příspěvky

17. Zaměstnanci sociálních služeb bojují s pandemií. Chybí jim zdravotnický materiál  REJ.cz - Olomoucky.rej.cz

18. „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech APSS ČR… Facebook - Příspěvky

19. Zamíří Vojtěch do politické karantény? Tyden.cz - Články

20. Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření  Pribram.cz - Články

21. Držte pusu a krok! Kritika v době koronaviru se zdravotníkům nevyplácí  SeznamZpravy.cz - Články

22. „Tablet od srdce“ spojí seniory v zařízeních sociálních služeb s jejich rodinami  Mobilmania.cz - Články

23. Mají 17 nakažených. ‚Zažili fašisty i komunisty, jen tak něco je nevyděsí,‘ říká ředitel ostravského domova pro seniory  Lidovky.cz - Články

24. Senioři v domovech se budou moci spojit s rodinami, pomocí videohovorů  Denik.cz - Česko

25. Zprávy (automat)  ČRo - Plus - Zprávy (automat)
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26. Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní  Tyden.cz - Články

27. Klienti domovů pro seniory se spojí s rodinami díky akci „Tablet od srdce“  Svetandroida.cz - Články

28. MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek, zaplatí za ně miliardy  Eurozpravy.cz - Články

29. Když tedy byly sociální služby tak výborně o všem…  Facebook - Příspěvky

30. Ministr Vojtěch promluví o aktuálním vývoji výskytu koronaviru v Česku  Idnes.cz - Články

31. Vodohospodáři dali k dispozici domovu pro seniory ochranné prostředky  Ivodarenstvi.cz - Články

32. Otevřít by mohly další obchody, chystá se konec plošného zákazu vycestování  Lidovky.cz - Články

33. Soukromý sektor a příspěvky občanů zachraňují sociální služby!  Helpnet.cz - Články

34. Veřejná sbírka COVID 19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele  Podaneruce.cz - Články

35. KORONAVIRUS ONLINE: Počet nakažených přesáhl v Česku pět tisíc  Prima.iprima.cz - Zpravodajství

36. Odpolední Plus (automat)  ČRo - Plus - Odpolední Plus (automat)

37. Vážení přátelé,do Aktualit na webu APSS ČR jsme… Facebook - Příspěvky

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

39. Zprávy (automat)  ČRo - Brno - Zprávy (automat)

40. Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte se  Denik.cz - Brněnský deník

41. Covid-19: K alzheimercentru v Ostravě přibyl domov Iris  Zdravezpravy.cz - Články

42. V Humpolci podporují pomoci  Vysocina-news.cz - Články

43. Přejeme vám všem, ať už jste o velikonočních…  Facebook - Příspěvky

44. V Brně jsou tisíce lidí v domovech pro seniory,…  Facebook - Příspěvky

45. Domovy pro seniory musí testovat zaměstnance na nový koronavirus  Prima - Zprávy FTV Prima

 Téma: Charita Česká republika (8)
46. EXEKUCE, INSOLVENCE, DLUHOVÉ SPIRÁLY - CO…  Facebook - Příspěvky

47. Autofox Helps: Škoda Auto se angažuje v boji proti koronaviru  Autofoxnews.cz - Články

48. Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19  Praha 11 - Články

49. Zprávy (automat)  ČRo - Brno - Zprávy (automat)

50. Další čtyři automobily z AAA AUTO pomohou na Moravě při rozvozu ochranných pomůcek a nákupů seniorům  Feedit.cz - Články

51. Nestlé pomůže místním zařízením pro seniory  Protext.cz - Články

52. � Ochraňme nejzranitelnější – seniory a zejména…  Facebook - Příspěvky

53. Charita Česká republika ve spolupráci s Aktuálně…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (5)
54. DIGITÁLNÍ VELIKONOCE MAFRA, a.s. - Lidové noviny, magazín

55. Případů koronaviru v kraji je 154. O víkendu lidé poslechli a byli doma  Nasejablonecko.cz - Články

56. Poslanec Beitl daroval školám a školkám v kraji více jak 860 respirátorů  Nasejablonecko.cz - Články

57. Nakažených koronavirem v kraji 158, Nadace Syner darovala ústenky  Nasejablonecko.cz - Články

58. Církve se chystají na digi Velikonoce  Novinky.cz - Zahraniční

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

13.04.2020 (22:21:59) Sociální sítě A.N.O. Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asociace nestátních organizací: "Mnoho lidí bez domova se potýká se závislostmi, zejména na alkoholu. Často trpí také duševními nemoci. Jsou to vše spojené nádoby.Lidé, kteří se dostali na
ulici, se často v ničem neliší od normální populace, jen neměli v kritické životní situaci štěstí na přátelé, na rodinu, či dost našetřeno, aby přečkali období bez práce. Jak se jednou na tu šikmou
plochu dostanete, tak už je to těžké zastavit.Situace pro lidi bez domova je v dnešní době zvlášť obtížná, proto se v mnoha městech nyní zřizují denní centra, stanová městečka, ubytování v nyní
uvolněných kapacitách hostelů a hotelů, protože na ulici se všechny hygienická opatření nařízená nyní vládou, vykonávají a dodržují opravdu špatně.Z pohledu úspěšné léčby závislostí je jedním
ze základních předpokladů možnost bydlet. Snad tato krize přispěje k tomu, že vláda začne opravdu řešit sociální bydlení a s lidmi bez domova, ať už přímo na ulici nebo na po všech stránkách
nevyhocujících ubytovnách, se budeme setkávat čím dál méně."Ředitel Společnost Podané ruce Jindřich Vobořil natočil video přímo s lidmi bez domova - jak se cítí v dnešní situaci, kdy jsou
bezprizornější než dřív?

SEKCE: Sociální sítě POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), nestátních (2x), organizací (2x)

1. Asociace nestátních organizací: "Mnoho lidí bez…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (06:04:06) Internet A.N.O. IRozhlas.cz - Zprávy z domova Jan Boček

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zatímco počítáme přímé oběti nemoci covid-19, za dveřmi bytů jsou „skleníkové“ podmínky pro rozvoj neřešených každodenních problémů. V delším horizontu se navíc přidá nezaměstnanost,
tedy silný rizikový faktor sebevražd. Skutečný počet obětí nemoci tak může mnohonásobně překonat ty s diagnostikovaným koronavirem.

Na konci roku 2002 zasáhla jihovýchodní Asii epidemie koronaviru SARS. V listopadu se nemoc rozšířila do Hongkongu, kde jí během několika měsíců podlehly tři stovky lidí.

To však nejsou jediné oběti nemoci. Ještě během epidemie v zemi stoupl počet sebevražd, hlavně nejstarší generace. Trvalo pět let, než se čísla snížila na hodnoty před epidemií. „Nadbytečných“
úmrtí vlastní rukou bylo v porovnání s roky před epidemií několik stovek. Jinými slovy: sebevraždy si vyžádaly srovnatelné množství obětí jako fyzické projevy nemoci.

Sebevraždy

V Česku jde o nejčastější nepřirozené úmrtí. V roce 2018 si vzalo život 1352 Čechů, přibližně dvojnásobek, než je obětí autonehod. U mužů až do středního věku jde o vůbec nejčastější příčinu
úmrtí.

Rizikovými faktory sebevraždy jsou například zneužívání návykových látek včetně alkoholu, osamělost nebo pocit ztráty, deprese a některé další psychické nemoci. Jedním z častých impulzů je
také pozitivní test na vážnou nemoc. Kritické bývají navzdory rozšířeným mýtům o Vánocích nebo chmurném podzimu, jarní měsíce. Ohroženi jsou hlavně muži, v Česku spáchají sebevraždu asi
pětkrát častěji než ženy.

Kontakt na krizové linky najdete v boxech Linky psychické pomoci a Pomoc s domácím násilím v článku.

Psychické a sociální dopady epidemie SARS, vylíčené studií hongkongských vědců z roku 2010, naznačují, co může následovat po pandemii příbuzné nemoci covid-19.

„Sociální izolace, duševní stres a úzkost v době epidemie SARS ve skupině starších dospělých vedl k výjimečně vysoké míře sebevražd,“ uvedli tehdy výzkumníci. „Míra sebevražednosti u osob
nad 65 let v roce 2003 meziročně vyrostla o 31,7 procenta.“

Stejný trend – jen méně výrazný – ukazují data Světové zdravotnické organizace (WHO) i u dalších věkových skupin.

Současná pandemie si vyžádala na konci března prominentní oběť v sousedním Německu: sebevraždu spáchal ministr financí Hesenska Thomas Schäfer. Podle premiéra této spolkové země se
nedokázal vyrovnat s očekáváním veřejnosti ohledně řešení nákazy, zejména finanční pomoci.

Psychické nemoci: třetina má potíže, léčí se desetina

Linky psychické pomoci
Linka psychické pomoci: 1212 volba 5 (denně od 7.00 do půlnoci)
Psychotera-peutická linka Anténa: 212 812 540 (od 8.00 do 22.00)
Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop)
Linka bezpečí (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let): 116 111 (nonstop)
Linka pro rodinu a školu (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele): 116 000 (nonstop)
Senior telefon (pro lidi v seniorském věku): 800 157 157 (nonstop)

Další krizové telefony najdete na webu ministerstva vnitra.

Zvýšená sebevražednost je sice nejviditelnější, ale zároveň jen jeden z mnoha nešťastných důsledků rozšíření koronaviru a následného nouzového stavu. Za zavřenými dveřmi bytů kvasí řada
dalších, „měkkých“ problémů: alkoholismus, domácí násilí nebo závažné psychické obtíže. Data o jejich rozsahu budou dostupná až zpětně, nicméně z některých projevů je lze odhadnout už nyní.

„S vážnými psychickými problémy od úzkostných poruch až po těžké psychózy se léčí asi deset procent Čechů,“ upozorňuje Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Skutečný rozsah těchto problémů ale odhadujeme na třicet procent populace, větší část tedy není terapeuticky ošetřena,“ pokračuje pro iROZHLAS.cz. „Je otázkou, zda nedojde k rozvoji
příznaků právě u těch skrytě nemocných, na které může tato extrémní situace zapůsobit. Odhady si lze vytvářet na základě toho, co se dělo v Číně, ale skutečnost může být zcela jiná.“

První pozorování dopadu nákazy a karantény v Číně naznačují, že spektrum psychických problémů, na které má situace vliv, je rozsáhlé.

„Psychiatrické nálezy variují od depresí, úzkostí, panických atak, somatických symptomů a posttraumatické stresové poruchy po delirium, psychózy i zvýšenou sebevražednost,“ píšou výzkumníci.

Výzkum čínské populace z konce ledna – tedy ještě v první fázi epidemie – naznačuje také míru psychické zátěže. U 54 procent respondentů napříč Čínou vědci zaznamenali středně těžký až
těžký psychologický dopad; u 29 procent vážné úzkostné příznaky, u 17 procent vážné symptomy deprese. Vyšší zátěž zaznamenali u žen, studentů a těch, kteří v dotazníku zmínili své špatné
zdraví. Naopak méně zasažení byli ti lépe informovaní o šíření nemoci, možnostech léčení, a hlavně způsobech ochrany před nákazou.

Poslední výzkum upozorňuje, že kriticky ohroženou skupinou jsou zdravotníci „v první linii“. U nich je i kvůli vyššímu riziku nakažení podstatně vyšší míra úzkosti a dalších psychických obtíží.
Většina přitom nemá pro zvládání podobných situací patřičný psychologický výcvik.

„Přímé“ oběti koronaviru

Česko v pondělí večer podle statistik ministerstva zdravotnictví evidovalo 78 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Číslo je přibližné: na nemoc nejčastěji umírají lidé s nějakou další zdravotní
komplikací a příčina úmrtí, kterou zdravotník vyplní pro statistiky, je tedy zčásti politická otázka. To je také jeden z důvodů, proč se německé zdravotnictví jeví v boji s nemocí tak úspěšné: lékaři
často uvádějí jako příčinu úmrtí starší zdravotní problém, koronavirus z jejich úhlu pohledu pouze „urychlil“ jeho rozvoj.

I kdyby ale byli za oběti koronaviru označeni všichni, u kterých se nemoc projevila, půjde o menší část ztrát. V okamžiku, kdy zdravotnictví – a nejen ono – mobilizuje proti jediné nemoci a musí
omezovat akutní péči o jiné pacienty, zvedne se množství obětí na jiné příčiny. Ty ve statistikách najdeme až se zpožděním a zatím nedokážeme odhadnout, kolik jich bude.

V současnosti nicméně podle Anderse psychiatři zvýšený nápor klientů nezažívají.

„Čekám mohutný nápor v okamžiku, kdy začne polevovat první fáze epidemie,“ odhaduje. „Teď jsme ještě v šoku a většina klientů to zvládá, je takzvaně mobilizovaná. Ale jakmile povolí ten
vnější tlak, řada z nich bude potřebovat naši péči.“

Řada psychicky nemocných nyní paradoxně zažívá úlevu – místo takzvané úzkosti bez příčiny, se kterou se léčili dosud, nyní nacházejí relevantní důvod. Kromě toho nyní nepůsobí některé
stresové faktory: klidné ulice, prázdné dopravní prostředky, méně pracovního stresu nebo menší sociální tlak mohou úzkostným pacientům ulehčit.

Psychiatr nicméně upozorňuje, že kromě nepřímých vlivů může koronavirus na psychiku působit také zcela přímočaře.

„Klasická představa je, že na psychických reakcích se nejvíc projeví působení stresu včetně obav z nakažení, efektů karantény jako sociální izolace, narušení rytmu, nedostatku fyzické aktivity
nebo světla. Méně známo už je, že koronavirus má vliv na psychiku nakažených i prostřednictvím takzvaných působků přítomného zánětlivého stavu neboli cytokinů, které pak přímo ovlivňují naše
neuronální systémy modulující náladu.“

Ačkoli psychiatři neregistrují nově příchozí, což může být dáno i současnou situací a ochotou lidí zůstávat doma, nárůst zaznamenala třeba linka první psychické pomoci – 116 123. Ta je zadarmo,
anonymní a nonstop. Podle vedoucí linky Lucie Hermánkové se oproti situaci před nouzovým stavem nyní dovolá třikrát více lidí. Část zájemců se navíc kvůli vytíženosti linky nedovolá.

2. Pod povrchem karantény: psychické problémy, násilí, sebevraždy. Co už teď
prozrazují data?  seznam | nahoru

3/43

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY0MjYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY0MjYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY0MjYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23006426
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23006426
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fkoronavirus-domaci-nasili-sebevrazdy-uzkost-panika-deprese_2004070600_jab


„Psychologické dopady současné situace už jsou, ale hlavně budou velmi výrazné. Témata hovorů se posouvají směrem ke stále náročnějším, zvyšuje se napětí a intenzita emočních reakcí, roste
úzkost. Čím déle to potrvá, tím bude takových lidí a situací přibývat,“ popisuje pro Radiožurnál.

Potvrzuje to i ministerstvo zdravotnictví. Data o diagnózách sice nejsou k dispozici, podle informací resortu od psychologů, z linek důvěry nebo linky 155 narůstá například případů úzkosti.
Ministerstvo spustilo vlastní linku psychologické pomoci na čísle 1212 a předvolbě 5. Na ni se během osmi dní dovolalo sedm stovek lidí.

Násilí přibývá za katastrof nebo fotbalového šampionátu

U domácího násilí, s nímž se v Česku v průběhu života setká 40 procent žen, se střetávají dva trendy. Na jedné straně se zatím nezdá, že by přibývalo oznámení na policii, vykázaných agresorů
nebo telefonátů na linky pomáhajících organizací.

„Máme všeobecný úbytek oznámení, až na roušky,“ popisuje mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem. „Domácí násilí teď nemusíme řešit prakticky vůbec. Za poslední dobu strážníci
vyjížděli ke dvěma lidem, kteří prohlašovali, že už nechtějí žít, což se ale nevymyká z běžných počtů.“

Obdobně se pro ČTK vyjádřili i pražští policisté. Nárůst vykázaných neevidují ani intervenční centra, která ze zákona pomáhají od roku 2007 obětem domácího násilí. Radiožurnál oslovil všechna
centra v republice a odpovědi byly podobné: buď se nárůst nekoná, nebo naopak došlo k poklesu. Jedinou výjimkou je Praha, kde podle vedoucí centra Barbory Holušové řeší každý den
minimálně jedno vykázání, běžně jich je mezi 12 až 15 měsíčně.

Pomoc s domácím násilím

V každém kraji funguje nejméně jedno intervenční centrum, které pomáhá obětem domácího násilí. Nabízí psychologickou nebo právní pomoc, může i zprostředkovat ubytování v utajeném
azylovém domě. Nabízí také krizovou pomoc po telefonu. Další kontakty najdete v článku iROZHLAS.cz, kompletní seznam služeb na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

„Současnou situaci bych popsala jako nezvyklé ticho, klientů i vykázání je podezřele málo ve srovnání s minulým rokem v tomto období. Propad bych odhadovala o 80 procent,“ napsala
Radiožurnálu vedoucí intervenčního centra v Kladně Petra Cinková.

Historické zkušenosti, neziskové organizace a experti ale hovoří jinak. V podobných situacích – například během přírodních katastrof – násilností přibývá.

„Můj odhad je, že domácí násilí poroste, a to výrazně,“ upozorňuje právník a kriminolog Pavel Houdek, který se domácím a sexuálním násilím dlouhodobě zabývá. „Máme data z podobných situací
různě po světě, kdy se počet případů domácího násilí zvýšil. Například data z mistrovství světa ve fotbale, kdy si zpravidla muži-agresoři vylévali vztek z proher doma na manželce nebo partnerce.
Současná situace do tohoto modelu zapadá.“

Očekávaný nárůst počtu případů potvrzují i předběžná data z Číny nebo některých evropských zemí.

Podle odborníků je pokles dočasný. Důvody vysvětluje psycholožka Petra Cinková z Intervenčního centra v Kladně. „Noví klienti nás kontaktují zejména v rámci krizové intervence po telefonu, kdy
si přejí zůstat v anonymitě, jsou vyděšení a zmatení současnou situací. Bojí se nárůstu násilí, pokud se obrátí na policii nebo začnou situaci řešit, protože nemají kam jít, jsou bez financí.“

„Ve chvíli, kdy se lidé nacházejí v karanténě, je pro ně těžší kontaktovat služby, které mají k dispozici,“ doplňuje ji ředitelka organizace proFem Jitka Poláková. „Často se nacházejí s násilníkem v
jedné domácnosti a telefonovat nebo odcházet na osobní konzultace není možné.“

U případů, které nejsou tak vážné, může hrát roli i změna priorit. Pokud například rodina v současné situaci řeší vlastní přežití, otázka domácího násilí může jít částečně stranou. Potvrzují to i
zkušenosti z povodňového roku 2002.

„V době povodní všechny linky důvěry i krizové linky zaznamenaly menší počet volání a krizová centra menší počet příchozích,“ vysvětluje ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.
„Celospolečenská patálie, kterou řešíme teď, upoutává pozornost lidí takovým způsobem, že relativizuje všechny dosavadní problémy.“

Veřejný problém: došel heroin

Rizikovým faktorem je u domácího násilí – ale také třeba u sebevražd – spotřeba alkoholu.

„Až dvě třetiny případů domácího násilí v Česku jsou spojeny s alkoholem,“ řekl ČTK před třemi lety tehdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Až 70 procent žen uvádí, že pokud
se jejich manžel opíjí jednou, dvakrát i víckrát týdně, měly zkušenost s domácím násilím.“

Právě prodej alkoholu v posledních třech týdnech roste. Potvrzují to obchodní řetězce, které Radiožurnál oslovil, i průzkum agentury Nielsen. Podle něj se zvýšil prodej alkoholických nápojů o
čtrnáct procent. Není ale jasné, nakolik jde skutečně o větší spotřebu, nebo jen přesun spotřeby z barů za zavřené dveře bytů.

Pandemie koronaviru existenčně ohrožuje také například lidi, kteří se živí prostitucí, nebo uživatele drog. Kvůli zavřeným hranicím v Česku chybí například heroin. To se může zdát jako dobrá
zpráva. Jenže není; u části uživatelů povedou potíže s nedostatkem drogy k přechodu na jiné – často nebezpečnější – drogy.

„Hodně se obáváme toho, že přejdou na fentanil, což je syntetická droga násobně silnější než heroin,“ řekl Radiožurnálu terénní pracovník pražské neziskové organizace Sananim Aleš Herzog.
„Může proto hrozit předávkování nebo další zdravotní komplikace. Další část uživatelů bude nahrazovat své drogy třeba kombinací alkoholu a různých léků typu benzodiazepinu.“

Podle Herzoga je i část drogově závislých, zejména v Praze, finančně závislých na příjmech od turistů. Propad příjmů a zvýšení ceny heroinu pak může u některých uživatelů vést k trestné
činnosti. Navíc vypadnou ze systému kontroly, kdy jim je podáváno kontrolované množství drog doprovázené sociální i psychologickou podporou. „V ulicích je opravdu cítit napětí a neklid, obojí
může kulminovat,“ řekla serveru Alarm ředitelka Sananimu Martina Těmínová.

Stejný problém řeší i v Brně. „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,“ cituje server iDnes ředitele Asociace nestátních organizací Matěje Hollana.

Nezaměstnanost bude vyšší než za finanční krize

Nejtvrdší psychické a sociální dopady nákazy koronavirem nicméně přijdou až postupně: v delším horizontu zemi čeká ekonomická recese a růst nezaměstnanosti. Jejich dopad naznačuje míra
sebevražednosti v Česku po roce 2008, kdy planetu zasáhla hluboká finanční krize.

Počet sebevražd v zemi od 70. let plynule klesá. Příčin je celá řada a izolovat jeden vliv není snadné. Období ekonomické krize je nicméně v časové řadě patrné na první pohled.

Roli ekonomického strádání na sebevražednost odhaluje řada vědeckých dokumentů. Společná britsko-hongkongská studie například tvrdí, že jen v roce 2009 došlo v padesátce sledovaných
zemí k pěti tisícům sebevražd, které se dají přičíst ekonomickému propadu.

Oproti přímému vlivu epidemie se tentokrát nárůst sebevražednosti dotkl také mladší generace.

„V Evropě čísla vyrostla nejvíc u mužů ve věku 15 až 24 let, sebevražednost se zvýšila o 11,7 procenta,“ upozorňují vědci. „V severo- a jihoamerických státech nejvíc sebevražd přibylo rovněž u
mužů ve věku 45 až 64 let, počet sebevražd vyrostl o 5,2 procenta.“

„Nárůst u mužů zřejmě úzce souvisí se zvýšením nezaměstnanosti. Platí to zvlášť tam, kde byla před krizí nezaměstnanost nízká,“ píšou.

Evropských žen se naopak nárůst sebevražednosti v roce 2009 podle studie nedotkl vůbec, v obou Amerikách byl jen velmi nízký.

Závěry vědců potvrzují i česká data: skupina, které se nárůst dotkl nejsilněji, jsou muži v produktivním věku 45 až 64 let.

Vědci zároveň upozorňují, že nárůst sebevražednosti hůře zasáhl ty země, které škrtaly v sociální oblasti. Podle výzkumu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou z minulého podzimu je v Česku
přibližně 300 tisíc lidí, kteří v důsledku nouzového stavu nemohou pracovat, a zároveň mají finanční rezervy na méně než měsíc.

Současná krize ovšem může planetu zasáhnout tvrději než ta z roku 2008, jak naznačují data o nezaměstnanosti ze Spojených států.

„V uplynulých dvou týdnech se o podporu v nezaměstnanosti nově přihlásilo bezmála deset milionů Američanů,“ píše Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund. „Během světové
finanční krize a americké recese let 2007 až 2009 trval srovnatelný nárůst šest a půl měsíce.“

Spojeným státům podle něj hrozí nezaměstnanost kolem dvaceti procent, zhruba dvojnásobek než při tehdejší finanční krizi.

V Česku je nástup mírnější: podle odhadů má březnová nezaměstnanost dosáhnout kolem 3,8 procenta (oficiální čísla budou zveřejněna ve středu 8. dubna). Náraz krize má podle Kovandy přijít
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během dubna.

„Míra nezaměstnanosti stoupne k úrovni šesti až sedmi procent, v dalších měsících roku se pak přiblíží k desetiprocentní hranici, v horším případě ji překoná,“ upozorňuje. „Nezaměstnanost tak
bude vyšší než v nejhorší etapě světové finanční krize před deseti lety.“

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (18:22:26) Internet A.N.O. Parlamentnilisty.cz - Aréna jma

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan kritizuje vládu a zejména ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) za přístup k seniorům v době
koronavirové pandemie. Podle Hollana se vláda soustředila zejména na sektor zdravotnictví a zcela zapomněla, že musí chránit zejména seniory. „Na to všechno myslí
pandemický plán, ale vláda se ho nedrží a místo toho různě improvizuje,“ zlobí se Hollan.

„Ta situace je v posledních týdnech tragická, stát dělá všemožná opatření, ale zapomněl na to, že potřebuje chránit seniory. Stát nezajistil dostatečnou ochranu pro pracovníky v domovech
seniorů, nezajistil dostatek roušek a ochranných potřeb, nezařídily se žádné testy. Řeší se to až v posledních dnech, a to už je leckdy pozdě,“ říká Hollan v rozhovoru pro TV Noe.

Podle něj nebyly na epidemii připraveny žádné vlády v Evropě, nejen ta naše. „Ta nepřipravenost se ukázala všude, ale na rozdíl od nás tyto země nezavedly plošné restrikce, ale začaly ochraňovat
právě seniory a zranitelné skupiny obyvatel,“ spatřuje ale Hollan chyby na jednání české vlády.

„Až teď Asociace poskytovatelů sociálních služeb prosadila, že bez testování se nebudou přijímat žádní noví členové domovů důchodců, ale to mělo být zavedeno hned od začátku. Měly se
vytipovat rodiny, které si mohou vzít důchodce zpět domů, měly se decentralizovat ty domovy, aby nebylo mnoho lidí pohromadě, měl se vytvořit systém záložních týmů,“ radí Hollan.

Tomu vadí zejména fakt, že vláda nerespektuje pandemický plán a místo toho improvizuje. „Až do minulého týdne se o tom navíc na vládě očividně vůbec nemluvilo, protože ani premiér Babiš, ani
ministr vnitra Hamáček na žádné tiskovce nic takového nezmiňovali,“ všímá si. A to všechno jde podle Hollana na bedra ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která to měla řešit.

Podle Hollana se vláda soustředila jen na zdravotnictví a vůbec ne na poskytnutí odpovídající ochrany sociálním službám. „A to jako sociální sektor vládě vytýkáme, že se na to nezaměřovala.
Samozřejmě je to pro vládu náročné, aby to vše logisticky zvládla, a nikdo jim to nezávidíme, ale oni prostě nepostupovali promyšleně,“ dodal Hollan.

„Ta situace se lepší velmi pomalu, není to plošně vyřešeno, občas nějaké domovy nějaký materiál dostanou buď od krajů, nebo z té centrály, ale to zdaleka nestačí. Nemluví se o tom systémově,
není centrální metodické řešení, Ministerstvo sociálních věcí navíc oznámilo, ať si to ty domovy řeší samy,“ nechápe Hollan. „Je absurdní, že ministr zdravotnictví minulý týden oznámil, aby se v
domovech pro seniory příchozím měřila teplota. To se dělá vždycky, je to normální a takové rady my opravdu nepotřebujeme,“ nebral si servítky.

Dodal, že situace se netýká jen domovů pro seniory, ale také pečovatelských služeb pro seniory, kteří jsou doma. „Je potřeba zajistit co nejvíce takových služeb s rozvozem léků, potravin a
dalšího materiálu, aby ti senioři v těchto kritických dnech mohli zůstat doma a nemuseli nikam chodit,“ dodal s tím, že pečovatelská služba dnes obhospodařuje na sto tisíc klientů.

SEKCE: Ekonomika a Finance

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

DUPLICITNÍ S: Na křesťanské televizi pustili před kameru brněnského Hollana. Víc raději neprozradíme ( Parlamentnilisty.cz - Aréna, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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…40'unikly ani zaměstnanci domovů už jich je šedesát nakažených , klienti sdiagnózou kovy devatenáct jsou podle asociace poskytovatelů sociálních služeb asi vedvaceti , domovech pro
seniory , k dnešnímu odpoledni je v nich přes sto padesát nakažených 15 seniorů , nejhorší situace je v domově utratí v Litoměřicích , tam onemocnělo celkem padesát dva klientů , z toho už dva
nákaze podlehli vážná situace je také stále v domově v pražské Michli 30 pro případ , že se v domovech o nemocné seniory nezvládnou postarat vyčlenilo ministerstvo zdravotnictví 45 tři sta
dvacet devět lůžek ve čtyřech zařízeních v Nemocnici na Františku na Bulovce v Lázních Toušeň a vojenské nemocnici v Těchoníně si myslím , že ta kapacita v tuto chvíli je dostatečná , pokud by
nebyla tak budeme hledat nějaké další navýšení 19:10 00 nemocnice na Františku vyčlenila celkem devět lůžek pro seniory s nemocí kovy devatenáct , aktuálně je na nich osm seniorů z
pražských pečovatelských domů , všichni jsou podle mluvčí nemocnice ve stabilizovaném stavu na každém pokoji je pacientském 15 jej ještě tzv. bariérových filtr , kde si zaměstnanci oblékají a
všechny potřebné ochranné pomůcky , Nemocnice na Bulovce a Lázně Toušeň vyčlenili desítky lůžek , Elliott 30 priorit , ale jeho návrat domácí karanténu 45 zařízení v Těchoníně je stále v záloze
připravené k aktivaci Kateřina Sojková , televize Prima a jedním ze zařízení specializovaných na infekční nemoci je právě vojenská nemocnice v Těchoníně armáda 19:11 00 zaměstnává desítky
zdravotníků , kteří jsou připraveni areál oživit a připraven na příjem pacientů během několika hodin patří mezi ně také rok mistryně Regina Kouřilová , která za běžných okolností slouží v Jesenické
nemocnici díváte se 15 na záběry z extrémního výcviku , kterým prochází vojenští zdravotníci připravováni pro boj s nákazami , jako je i kovy , tak devatenáct , takto získané zkušenosti teď
Regina Kouřilová předává svým civilním kolegů práce v PP a 30 je velice náročná je náročná , ve smyslu toho , že se daleko více potíte , nemůžete se najíst a nemůžete se napít , je tady trošičku
jiný systém , směnnosti v Jeseníku si přítomnost vojenského experta pochvalují současné situaci je 45 prý velmi důležitá , bez ní by to asi nebylo tak , jak to je , protože ta vojenská příprava je
strašně důležitá , a oni to opravdu mají prostě v krvi , prokázal obrovskou odbornost a výdrž , takže to je první pozitivum , ale ono 19:12 00 je hlavně vyškolena opravit situací biologické ochrany ,
která je přece jen na vysoké úrovni , v armádě nejhorší vymyslet ten systém čistých a špinavých zón , tak aby nedocházelo k nakažení personálu , pokud by se ale situace zhoršila 15 a hygienici
by aktivovali nemocnici v Těchoníně jesenické zařízení by o svého experta velmi rychle přišlo , my jsme mámy s umořením nějaký jeho časový horizont , což je dvanáct hodin a na dojezd pro mě
by to znamenalo v tu chvíli , že se okamžitě 30 sbalím a odjíždím na své domovské …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 15
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Online
Foto: vlada.cz
aktualizováno •

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku překročil 5000. Dění kolem koronavirové pandemie sledujeme on-line.

Co byste měli vědět:

- s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo v nemocnicích od začátku epidemie 91 lidí. Naopak 181 pacientů se podle údajů Ministerstva zdravotnictví uzdravilo.

- vláda měla ve středu prodloužit nouzový stav do 30. dubna, datum schválila Sněmovna. Jednání se ale odkládá na čtvrtek.

- poslanci se chystají schvalovat změny v insolvencích, ochranu nájemníků před výpovědí z bytu nebo úpravu přijímacích zkoušek na vysoké školy.

19:36
Zemřel ředitel finančního úřadu, kde se objevil koronavirus

Ředitel Finančního úřadu pro Prahu 10 Jindřich Menčík zemřel. Informaci zveřejnil na svém facebookovém profilu reportér Jan Tuna. Potvrdilo i ji i ministerstvo financí.

„Je to pravda, mohu potvrdit, že pan Menčík zemřel. Paní ministryně je tou zprávou zasažená a soucítí s rodinou,“ řekl deníku Právo mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec, který zároveň
nechtěl sdělovat podrobnosti.

Na zmíněném finančním úřadu se vyskytl na začátku korovirové epidemie virus u dvou zaměstnankyň. Média informovala o rozepři mezi Menčíkem, který chtěl úřad zavřít a ministerstvem financí,
které jej chtělo zanechat v provozu. Souvislost mezi úmrtím Menčíka a možnou nákazou novým koronavirem nikdo kompetentní nepotvrdil.

19:12
Zákon o Airbnb? Počkejte na řádnou schůzi, vyzval Stanjura

Poslanci nyní projednávají zákon o změně podmínek o cestovním ruchu, který se týká zejména sdílených služeb typu Airbnb. Podle ministryně Dostálové je důležité, aby tito poskytovatelé nově
úřadům o sobě poskytovali stejné údaje jako jiné ubytovací služby.

Souhlasí s ní Jakub Michálek, podle kterého je důležité, aby na příliv turistů po koronavirové krizi byla Česká republika připravena - v Česku je 5 až 10 tisíc ubytovatelů v šedé zóně.

Nesouhlasí ale poslanec ODS Zbyněk Stanjura. „Kdo si myslí, že tady za pár týdnů budeme mít znova nával turistů? Jestli vám na tom zákoně tak záleží, počkejte na standardní legislativní proces
a předložte nám ho na řádné schůzi 21. dubna, a neztrácejte s ním čas teď,“ vyzval vládu.

15 kroků, které mají zmírnit dopady koronavirové pohromy

19:06
Realitním makléřům se posune lhůta k prokázání odbornosti

Realitní makléři zřejmě budou moci prokázat odbornost pro svou práci až do začátku března příštího roku místo začátku letošního září.

Ve vládní novele nového zákona regulující realitní činnost to dnes zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Část makléřů nyní nemůže kvůli opatřením proti šíření nového
koronaviru skládat zkoušky. Zprostředkovatelé je potřebují k přeměně své živnosti na vázanou.

Poslanci o vládních návrzích budou dál jednat až do středeční noci. Návrhy pak zamíří do Senátu.

17:43
Počet mrtvých s koronavirem se přiblížil stovce

Ministerstvo zdravotnictví eviduje 99 úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním je 5 221 a počet uzdravených 233. Od začátku pandemie
bylo v ČR provedeno 98 681 testů, z toho některé opakovaně u stejných osob.

16:55
Lidé by měli nakupovat nejvýše ve dvojici,vyzývají hobbymarkety

Hobbymarkety se budou moci ve čtvrtek znovu otevřít veřejnosti. Kvůli omezení epidemie koronaviru v nich dosud mohli nakupovat pouze podnikatelé. Zpřístupnění obchodů s sebou nese přísnější
hygienická opatření. Zákazníkům bude u vstupů k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice. Řetězce navíc vyzývají zákazníky, aby přicházeli nakupovat jednotlivě, nanejvýš ve dvojici. Vyplývá
to z ankety mezi obchodníky.

16:46
Data mobilních operátorů pro monitorování nákazy se dosud nepoužívala, přiznal Prymula

První paměťové mapy z dat mobilních operátorů jako součást chytré karantény by se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měly začít používat dnes. Jejich využívání podle něj
vázlo na smluvních vztazích mezi subjekty, které data využívají. Nový systém vyhledávání nakažených lidí, takzvaná chytrá karanténa, se na jihu Moravy testuje dva týdny. Podle Prymuly se
ukázala řada drobných problémů i některých větších. Plošně má být chytrá karanténa nasazena po Velikonocích.

16:31
Ústecká firma začala prodávat filtry, které vyvinuli vědci

Ústecká firma Adler začala prodávat filtry vyvinuté odborníky z Technické univerzity v Liberci. Filtry z nanotextilie se vkládají do šitých roušek. Materiál podle vědců zachytí přes 80 procent částic

5. Ministři opět nesladili noty. Vojtěch chystá uvolnění, podle Hamáčka je brzy   
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o velikosti virů. Koupit výrobek mohou zájemci přes e-shop. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Adleru Marie Logrová. Výrobu netkané textilie zajišťuje firma OBROKOV z jihomoravského
Šanova.

16:24
Poslanci schválili udělování desetitisícových pokut za nenošení roušek

Poslanecká sněmovna odhlasovala zákon, který policistům umožní udílet pokuty do výše 10 tisíc korun za porušení vládních opatření k omezení šíření koronaviru.

16:17
Ve FN Hradec Králové zemřel 84letý pacient s nákazou covid-19

V hradecké fakultní nemocnici bylo odpoledne 11 hospitalizovaných lidí s covid-19. Šest pacientů bylo ve vážném stavu, z toho dva napojeni na plicní ventilaci. ČTK to dnes v 15:30 řekl náměstek
ředitele hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. Dva pacienti se ve FN z nákazy již uzdravili. Ve FN jde o třetí úmrtí v souvislosti s novým koronavirem, všichni tři pacienti měli další vážná
onemocnění.

16:15
Pokud půjdeme do karantény, budete mít problém, upozornili královéhradečtí popeláři

„Jsou roušky na volno pohozené v odpadové nádobě od zdravého člověka? Nebo od člověka v karanténě, který může být infekční?“ Služby, které svážejí odpad v Hradci Králové, zveřejnily na
svém Facebooku fotku použitých roušek a gumových rukavic pohozených volně v popelnici. Upozornily tak obyvatele města, že pokud nebudou dodržovat nařízení o vyhazování tohoto odpadu,
mohli by ohrozit svoz odpadu v celém městě.

„Jsme v nouzovém stavu a je nutné dodržovat pravidla. Pokud půjde do karantény svozová firma, města a obce budou mít velké problémy. Důrazně apelujeme na všechny občany, aby se svými
odpady zacházeli tak, aby neohrozili ostatní, a samozřejmě popeláře, kteří při své práci každý den riskují zdraví,“ vzkázali královéhradečtí popeláři.

Pokud není člověk v karanténě nebo u něj nebylo onemocnění prokázáno, musí použité roušky a rukavice vložit do sáčku a ten pevně uzavřít. V případě karantény je potřeba veškerý odpad vložit
do 2 silnějších plastových pytlů, vnější pytel ošetřit dezinfekcí a až poté vložit do černé popelnice nebo kontejneru se směsným odpadem.

Foto: Michaela Rambousková

15:58
Tři pražské nemocnice dostaly darem plicní ventilátory z Tchaj-wanu

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Bulovce dostaly od Prahy plicní ventilátory. Přístroje jsou součástí daru z Tchaj-wanu. ČTK to dnes sdělil
mluvčí magistrátu Vít Hofman. Česká republika obdržela z Tchaj-wanu darem 25 plicních ventilátorů a devět z nich je určeno pražským nemocnicím. Do Prahy má dorazit ještě další dodávka
lékařského materiálu, kterého má město nedostatek.

15:20
Sněmovna omezila maximální výši úroků ze spotřebitelských úvěrů

Sněmovna omezila maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Zároveň dnes nově omezila výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné
(OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné
spotřebitele. Změny přináší vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Normu nyní posoudí Senát.

15:13
Sněmovna schválila rozšíření pravomocí České národní banky

Česká národní banka zřejmě získá širší možnosti obchodování na volném trhu. Mohla by nově obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích. Měla by se
také rozšířit její možnost nakupovat státní dluhopisy. Počítá s tím vládní novela zákona o ČNB, kterou schválila Sněmovna. Podle pozměňovacího návrhu má toto opatření platit pouze do konce
roku 2021.

15:03
Počet nezaměstnaných roste rychleji než v březnu

Za prvních šest dubnových dnů je uchazečů o práci o 7 000 víc než za stejné období v březnu. V České televizi to dnes řekl politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD). Podle údajů
Úřadu práce ČR zůstala v březnu nezaměstnanost stejná jako v únoru, a to na 3,0 procenta. Bez práce bylo 225 678 lidí, tedy téměř o 1 700 méně než na konci února. Do evidence se nově
přihlásilo 35 714 osob.

14:56
Liberec zrušil plán na sdílení kol. Místo toho koupí roušky

V Liberci letos sdílená kola nebudou, radnice od projektu takzvaného bikesharingu ustoupila. Ušetřených 800 000 korun chce město vydat na opatření k zamezení šíření koronaviru. Náměstkyně
primátora Radka Loučková Kotasová (ANO) dnes novinářům řekla, že peníze město použije na nákup a distribuci roušek pro seniory. Ve městě jich žije 21 000.

14:47
Poskytovatelé sociálních služeb obdrží ochranný materiál z veřejné sbírky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) dnes začala distribuovat ze svých skladů v Táboře a Brně ochranné pomůcky a další potřebný materiál za více než 15 milionů korun.
Roušky, respirátory, ochranné štíty, dezinfekce, dezinfekční gely, jednorázové rukavice, ale také potravinové balíčky a vitaminy pro zaměstnance, nutriční nápoje nebo tablety pro klienty míří k více
než 800 poskytovatelů sociálních služeb. Potřebný materiál na zabránění šíření koronaviru daroval soukromý sektor. Asociace to dnes ČTK sdělila v tiskové zprávě.

14:30
Pražané budou moci pro zeleninu do tržnice v Holešovicích

Ministerstvo zdravotnictví a hygienici povolili prodej z okének Haly 22. Zboží si lidé od prodejců objednají a následně jej v domluvený čas vyzvednou. Prodej bude zahájen v úterý 14. dubna a
budou jej provázet bezpečnostní opatření. ČTK to dnes řekla mluvčí tržnice Kateřina Písačková. V areálu jsou všechny obchody až na výjimky kvůli opatřením proti koronaviru zavřené.

14:16
Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna

Automobilka Škoda Auto dnes potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii koronaviru, a to až do 27. dubna. Původně se měla výroba spustit v
pondělí 6. dubna. Informaci o prodloužení odstávky dnes firma sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS zprávy, kterou má ČTK k dispozici.
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Moderátorka: "150 seniorů nakažených novým koronavirem hlásí pečovatelské domy napříč republikou. Ve dvaceti z nich propukla nákaza ve velkém. Vážná situace je v domově pro seniory v
pražské Michli. Podle serveru iDnes.cz tam jenom za dnešní den přibylo 11 nakažených. Koronaviru neunikli ani zaměstnanci domovů, už jich je 60 nakažených."

Redaktorka: "Klienti s diagnózou covid-19 jsou podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb asi ve 20 domovech pro seniory, k dnešnímu odpoledni je v nich přes 150 nakažených
seniorů. Nejhorší situace je v domově U Trati v Litoměřicích. Tam onemocnělo celkem 52 klientů, z toho už 2 nákaze podlehli. Vážná situace je také stále v domově v pražské Michli."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatel sociálních služeb ČR: "Ve většině případů, nebo jestli ne ve většině, tak minimálně v polovině se ta nákaza dostala do toho zařízení
prostřednictvím.... zdravotnického zařízení prostřednictvím nemocnic, to znamená klienti, kteří se po hospitalizacích vraceli."

Redaktorka: "Pro případ, že se v domovech o nemocné seniory nezvládnou postarat, vyčlenilo Ministerstvo zdravotnictví 329 lůžek ve 4 zařízeních, v nemocnici Na Františku, Na Bulovce, v
Lázních Toušeň a vojenské nemocnici v Těchoníně."

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/, ministr zdravotnictví: "Já si myslím, že ta kapacita v tuto chvíli je dostatečná. Pokud by nebyla, tak budeme hledat nějaké další navýšení."

Redaktorka: "Nemocnice Na Františku vyčlenila celkem 9 lůžek pro seniory s nemocí covid-19. Aktuálně je na nich 8 seniorů z pražských pečovatelských domů. Všichni jsou podle mluvčí
nemocnice ve stabilizovaném stavu."

Lucie Krausová, mluvčí nemocnice Na Františku: "Na každém pokoji pacientském je ještě takzvaný bariérový filtr, kde si zaměstnanci oblékají všechny potřebné ochranné pomůcky."

Redaktorka: "Nemocnice Na Bulovce a Lázně Toušeň vyčlenili desítky lůžek."

Jan Kvaček, ředitel Nemocnice Na Bulovce: "Pokud se bavíme čistě o lůžcích pro seniory, tak ty my máme vyčleněná vlastně už čtrnáct dní. My jsme pro seniory, kteří nepotřebují hospitalizaci, ale
potřebují náhradu za domácí karanténu, vyčlenili Slatinné Lázně Toušeň, tam je kapacita nějakých, řekněme šedesáti lůžek."

Redaktorka: "Zařízení v Těchoníně je stále v záloze připravené k aktivaci. Kateřina Sejková, televize Prima."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Gabriela Lašková, Matěj Misař
EDITOR: Kateřina Sejková
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Praha - Až desítky milionů korun už daly některé kraje z vlastních rozpočtů na ochranné pomůcky proti koronaviru. Nakupují roušky, respirátory, rukavice nebo dezinfekci. Kromě dodávek od
státu tak samy krajské, ale i obecní samosprávy zásobují pomůckami zdravotníky či pracovníky sociálních služeb. Vyplývá to z ankety ČTK mezi samosprávami. Distribuci pomůcek od začátku
března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, provázely spory ve vládě a kritika kabinetu. Ještě koncem března uváděly nemocnice, že mají zásoby jen na dny. Na nedostatek
pomůcek upozorňovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Aktuálně hejtmani nemají zásadní problémy se zásobováním ochrannými prostředky od ministerstva vnitra. "Děkuji všem hejtmanům za podporu, když jsme dodávky dolaďovali a když jsem
kritizoval slabá místa státního zásobování," uvedl po dnešní videokonferenci hejtmanů se zástupci ministerstva vnitra, armády a hygieniků úřadující šéf Asociace krajů a vysočinský hejtman Jiří
Běhounek (za ČSSD). Díky věnoval i hasičům, kteří materiál rozvážejí, a také policii, která svými vrtulníky dodala do všech krajů testy na koronavirus. Další závoz ochranných prostředků,
především roušek, respirátorů a rukavic, se plánuje podle informací ministerstva vnitra na sobotu 11. dubna.

Region s největším počtem obyvatel, Středočeský kraj, zatím objednal pomůcky za 56 milionů korun. Nákupy za další desítky milionů se podle Heleny Frintové z krajského úřadu uskuteční v
nejbližších dnech. "Zejména na počátku koronavirové krize bylo nutné ochranné prostředky obstarat, přičemž rozhodující byla rychlost dodávky," uvedla. Také středočeská města sehnala část
pomůcek sama. Třeba Kladno nakupovalo pomůcky, a navíc dostalo darem od tepláren 5000 respirátorů a od vodáren 1000 obličejových štítů.

Praha, kde je podle údajů ministerstva zdravotnictví největší výskyt případů nákazy koronavirem, zatím objednala pomůcky za 82,7 milionu korun. Na největší dodávku půl milionu respirátorů z
Číny za 54,5 milionu město čeká, měla by dorazit příští týden. Hlavní město si od začátku šíření koronaviru stěžovalo na nedostatek pomůcek. Situace se zlepšila po zahájení pravidelných dodávek
z Číny, které rozděluje vláda.

Moravskoslezský kraj, který je dalším z nejlidnatějších regionů, vyčlenil na nákup pomůcek 60 milionů. Materiál od kraje směřuje do zdravotnických a sociálních zařízení i k lékařům. Zhruba čtyři
desítky milionů daly na pomůcky Plzeňský či Královéhradecký kraj a Vysočina. Plzeňští krajští radní schválili na nákup pomůcek 70 milionů korun a kraj zatím vydal na nákupy 42 milionů.
Hejtmanství také zorganizovalo šití roušek ve středních školách v Plzni a Plané, do kterého se zapojili i zaměstnanci úřadu. Město Plzeň koupilo pomůcky za 20 milionů a rozděluje je například
zaměstnancům zařízení sociálních služeb.

Kraj Vysočina nakoupil ochranné prostředky za asi 38 milionů. Zásobuje jimi zdravotnická zařízení, záchranku, ambulance i sociální služby. Královéhradecký kraj za vlastní peníze objednal
materiál za 37 milionů. "Stav je v tuto chvíli stabilizovaný, ale je to na hraně udržitelnosti. Nelze předvídat, jak bude situace vypadat za týden. Každá dodávka ochranných pomůcek je proto
důležitá," řekl ČTK hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). I radnice stotisícového Hradce Králové zajistila roušky či respirátory. Navíc třeba dobrovolníkům šijícím roušky koupila materiál a také na 3D

6. Napříč republikou je zhruba 150 nakažených seniorů z pečovatelských domů   
seznam | nahoru

7. Některé kraje daly na ochranné pomůcky proti viru desítky milionů   
seznam | nahoru
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tiskárnách vyrábí obličejové štíty.

Liberecký kraj už dal na pomůcky 25 milionů a dalších 13 milionů vynaložily obce v regionu. Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) řekl ČTK, že bez vlastních nákupů by se kraj
neobešel. Třeba dezinfekce dostal podle něj od státu jen 1000 litrů, zatímco sám jí díky spolupráci se Severochemou dokázal zajistit 62.000 litrů. Ústecký kraj investoval do pomůcek 11,5 milionu.
Kromě roušek či respirátorů koupil například ozonéry na dezinfekci vozů krajské dopravní společnosti či sanitek, řekl ČTK mluvčí kraje Martin Volf.

Jihomoravský kraj koupil respirátory, dezinfekci nebo šité roušky asi za deset milionů. Podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové dostalo hejtmanství i různé dary v podobě respirátorů, roušek, štítů
nebo rukavic a obleků. Zlínský kraj plánuje nakoupit pomůcky za deset milionů korun, zatím utratil 3,7 milionu. "Objednané jsou čtyři plicní ventilátory pro nemocnice za 1,4 milionu korun," řekl
hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Také olomoučtí krajští radní schválili nákup pomůcek za deset milionů korun a utraceno bylo zatím několik milionů. Olomoucká radnice koupila respirátory či
ústenky za 29,5 milionu. Pomůcky rozdělí mezi zdravotníky, strážníky, lidi v domovech seniorů či poskytovatele sociálních služeb.

Pardubický kraj dal za pomůcky dosud 3,1 milionu. Zajišťoval hlavně dezinfekce, které od státu nedorazily. Podobnou částku dal na ochranné prostředky Karlovarský kraj. Závozy pomůcek
dostává kraj prioritně od ministerstva vnitra. "Každopádně množství jsou nedostatečná, když musíme zásobovat čtyři velké nemocnice na území kraje, Zdravotnickou záchrannou službu
Karlovarského kraje, léčebny dlouhodobě nemocných, lázeňská zařízení a dalších cca 1500 zdravotnických zařízení," řekl krajský radní Jan Bureš (ODS). Řádově jednotky milionů korun vydal na
pomůcky také Jihočeský kraj. Za své nakupuje hlavně respirátory a dezinfekci. Využívá také dodávky bavlněných roušek, které poskytují většinou firmy z regionu.

Stát vydal na ochranné prostředky proti koronaviru už miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí uvedlo, že dosud objednalo 88,5 milionu kusů pomůcek za šest miliard. Doručeno bylo
zatím 19,5 milionu kusů a distribuováno 11,1 milionu. Ministerstvo zásobuje primárně státem řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře provádějící testy na koronavirus.
Ministerstvo vnitra, které zásobuje krajské nemocnice či sociální služby, podle údajů na svém webu dosud distribuovalo přes 58 milionů kusů pomůcek. Vnitro jich k neděli objednalo asi 216
milionů kusů, dodáno bylo 61,9 milionu. Má za ně uhradit 2,8 miliardy korun.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (13:30:17) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Pardubický kraj

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

� Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Společnost Podané ruce vytvořily mapu pečovatelských služeb �� Nově jsou spuštěny webové stránky
www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, na nichž si mohou nejen starostové všech obcí v ČR 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. �♂️

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (11:55:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adam Vojtěcha omezení zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví.
Pouštět budou muset málo zákazníků. Resort zdravotnictví dosud objednal 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun, doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je
11,1 milionu. Vojtěch také oznámil plán na plošné testování zaměstnanců domovů pro seniory.

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny
nebo papírnictví. Řekl to na tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.

"Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle
něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce
budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal. I pokud se otevřou restaurace a obchody, bude podle něj nutné dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy i v
následujících měsících.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. "Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky," řekl ministr s tím, že zřejmě
mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v neděli v médiích řekl, že bude potřeba, aby se populace postupně promořila, tedy aby si její významná část vytvořila si proti viru protilátky. S tím
souhlasí i Vojtěch, podle něj ale nejde o žádný názorový obrat. "Od začátku říkáme, že bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se ho řídit tak, aby nedocházelo k
nekontrolovanému šíření viru," řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

Kolik lidí v populaci onemocnění prodělalo, třeba i úplně bez příznaků, podle ministra není možné odhadovat. Některé země uvádějí jednotky procent, ministr zmínil i 40 procent. "Nikdo to
nedokáže odhadnout, uvidíme to na základě připraveného testu reprezentativního vzorku populace," řekl. Vybraných pět tisíc lidí chce stát otestovat v Praze a také na Olomoucku, kde byly na
počátku epidemie uzavřené obce. Začít by se mělo v řádu dní.

Prozatím bylo v Česku vyšetřeno více než 85.000 vzorků a pozitivně vyšel test téměř 4600 osobám. Reálně to podle ministra znamená přepočteno na testované osoby asi o 10 až 15 procent méně.
Jde tedy asi o 72.000 až 76.000 otestovaných lidí. "I v jiných státech se reportuje počet otestovaných vzorků, aby to bylo mezinárodně srovnatelné. Data o testech se ale očisťují, měla by být tento
týden," doplnil ministr. V posledních dnech se v Česku, vyjma neděle, testovalo přes 6000 vzorků. Cílem je podle Vojtěcha 15.000 vzorků za den.

Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun. Doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu. Na dnešní
tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad zásobuje primárně přímo řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře, které testují vzorky na nový

8. � Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a…  
seznam | nahoru

9. Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření   
seznam | nahoru
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typ koronaviru.

Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě
žádosti ochranné prostředky příslušným profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal
Vojtěch.

Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, v nichž se testují vzorky. Podle Vojtěcha úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích,
ale také od 16 českých firem. "Jsou to výrobci nejrůznějších prostředků od ochranných brýlí, přes respirátory, ústenky a další. Takto se snažíme podporovat i české dodavatele," řekl ministr. Podle
něj jsou zásoby na následující týdny dostatečné.

Ceny za ochranné prostředky byly podle Vojtěcha v první fázi poměrně vysoké, postupně se ale snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny. Ministerstvo chce o stavu nákupu prostředků
dnes informovat vládu a následně informace vložit na svůj web včetně průměrné ceny pomůcek.

Není možné srovnávat cenu respirátorů nejvyšší třídy pro medicínské použití s cenou masek třídy FFP2 určených pro industriální využití, řekl dále Vojtěch. Reagoval tak na dnešní informaci serveru
Seznam Zprávy, podle kterého ministerstvo zdravotnictví v Číně za respirátory zaplatilo dvojnásobnou cenu oproti vnitru. Vnitro podle serveru za jednu masku zaplatilo v přepočtu 2,79 dolaru
(zhruba 70 korun), resort zdravotnictví minimálně 5,7 dolaru (zhruba 145 korun). Podle Vojtěcha srovnání nebylo korektní.

"My jsme nechali tyto výrobky několikrát testovat v několika vzorcích a skutečně z toho vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví má respirátory, které splňují parametry třídy FFP3, to znamená, že
ta propustnost je velmi nízká. Testovali jsme to i na poloviční velikosti částic, a i tak vyšla z toho třída FFP3," řekl Vojtěch. Cena uvedená ministerstvem vnitra je podle něj bez zahrnutí nákladů na
dopravu.

Ministerstvo vnitra podle údajů na svých webových stránkách dosud v zemi distribuovalo zhruba 33,3 milionů roušek, 5,4 milionů respirátorů, devět milionů rukavic a další statisíce ochranných
prostředků, jako jsou brýle, obleky nebo návleky. Nejvíce prostředků bylo distribuováno do jednotlivých krajů. Vnitro k neděli objednalo asi 216 milionů kusů ochranných prostředků, dodáno bylo
61,9 milionu z nich. Ministerstvo má za ně uhradit 2,8 miliardy korun, z toho mu zbývá uhradit 1,9 miliardy. V údajích jsou již zahrnuty objednávky od českých firem, například od Gumáren Zubří,
které mají vnitru dodat celoobličejové masky.

Týdenní spotřeba ochranných prostředků v Česku podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) činí asi tři miliony respirátorů, 20 milionů roušek a statisíce dalších prostředků.

Distribuce pomůcek i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. Ještě na konci března uváděly nemocnice,
že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní. Na nedostatek pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou podle ministra Vojtěcha kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu
rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20.000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i
akademických pracovišť.

"Zpracováváme metodiku i na základě dnešního jednání s kraji a chtěli bychom rychlotesty distribuovat do krajů, aby testování mohlo začít," řekl Vojtěch. "Měli bychom zajistit, že pokud by tam byl
nějaký pozitivní případ, tak takový pracovník bude okamžitě izolován a řešen dále hygienickou stanicí," doplnil.

Podle expertů nemusí rychlotesty ale nákazu v rané fázi odhalit. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují dostatečně až tři dny po prvních příznacích.

O plošném testování personálu mluvil v České televizi v sobotu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že by se
měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak obyvatelé domovů.

"V tuto chvíli, kdy se budou uvolňovat opatření, si myslím, že bychom měli seniory radikálně chránit a měli bychom jim věnovat speciální pozornost," uvedla dnes ministryně.

Podle Prymuly na plošné testování klientů nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování.
Stejný názor zastává i premiér Andrej Babiš (ANO).

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vrací po
pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100.000 obyvatel, nemusí to být přímo místa v nemocnicích. Stát pro starší
pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Maláčová ale míní, že i senioři s lehkým průběhem nemoci by měli být pod dohledem v nemocnicích. Reagovala tak na zprávy o tom, že zemřel klient zařízení s lehkými příznaky. Babiš umisťování
všech nakažených seniorů do nemocnic odmítl.

"Budu chtít vysvětlit, proč to není dobrý nápad, aby senioři dostali kvalitní péči, pokud jsou nemocní... Budu chtít zdůvodnění, proč nechráníme víc české seniory," řekla ministryně. Vláda podle ní
bude o postupu dnes jedna.

Jak by stát chtěl ochránit seniory v domácnostech, šéfka resortu neupřesnila. Podle ní je situace nejrizikovější v domovech. Pečovatelé a pečovatelky docházejí ale za lidmi vyššího věku i k nim
domů. "Pevně doufám, že v tuto chvíli pečovatelský personál bývá plně vybaven ochrannými pomůckami," dodala ministryně. Nezmínila, zda by se testování mělo týkat i těchto pracovníků. Na
nedostatek pomůcek si koncem minulého týdne stěžovaly asociace poskytovatelů sociálních služeb a asociace pečovatelských služeb.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol před týdnem vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních.
Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Když se situace do středy nezmění, chce MZ
zmírnit opatření (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (16:37:50) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Snad nejčastěji dostávám otázku, jak probíhá zásobování sociálních služeb ochrannými pomůckami ��️ �.Odpovídám — přes kraje!Ministerstvo vnitra posílá do krajů pravidelně respirátory,
roušky, brýle�, obleky, rukavice, štíty, návleky i rukavice a kraje je rozdělují do služeb. Kraje nesmí rozlišovat, zda se jedná o službu soukromou či veřejnou, pobytové zařízení nebo terénní službu.
Všichni jsme na jedné lodi! Pomůcek už je v celém Česku dostatek.�A co dělat, když právě vy pomůcky nemáte?� Obraťte se nejdřív na svého hejtmana, protože ten to má na starosti. A když ani
to nezabere, vyplňte formulář� na našem webu http://bit.ly/formMPSV a my vám pomůžeme.A sociálním službám chci pomoci ještě jinak. Na MPSV pro ně připravujeme speciální dotaci�, která
jim pomůže překlenout finanční problémy způsobené koronavirem. �#spolutozvladnemeJana Maláčová Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRJan HamáčekMinisterstvo práce a
sociálních věcí

SEKCE: Politika

10. Snad nejčastěji dostávám otázku, jak probíhá…   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (16:08:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě
žádosti ochranné prostředky příslušnım profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal Vojtěch.

Nakupujeme respirátory pro lékaře v první linii, kde je nezbytně nutná ta nejvyšší ochrana. Respirátor od společnosti La Factory vyšel v několika testech jako FFP3, a to jsme ho testovali i na téměř
poloviční velikost částic. Naše cena je navíc s dopravou.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 6, 2020

Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, v nichž se testují vzorky. Podle Vojtěcha úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích,
ale také od 16 českıch firem. "Jsou to vırobci nejrůznějších prostředků od ochrannıch brılí, přes respirátory, ústenky a další. Takto se snažíme podporovat i české dodavatele," řekl ministr. Podle
něj jsou zásoby na následující tıdny dostatečné.

Ceny za ochranné prostředky byly podle Vojtěcha v první fázi poměrně vysoké, postupně se ale snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny. Ministerstvo chce o stavu nákupu prostředků
dnes informovat vládu a následně informace vložit na svůj web včetně průměrné ceny pomůcek. Není možné srovnávat cenu respirátorů nejvyšší třídy pro medicínské použití s cenou masek třídy
FFP2 určenıch pro industriální využití, řekl dále Vojtěch.

Distribuce pomůcek i měsíc po vıskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. Ještě na konci března uváděly nemocnice, že
mají zásoby ochrannıch prostředků jen na několik dní. Na nedostatek pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (07:01:01) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

… karantény , přespávají na matracích v kancelářích a už snimi nebyli doma , nikdo nesmí ven ani dovnitř , podle asociace poskytovatelů sociálních30 služeb je takových domovů v Česku už
přes rok a kakaa a proškolené 45 La Paz ale obává , a a Laškovem , říká ředitelka Centra sociálních služeb ve Znojmě Radka Sovjáková , spolu s kolegy se nechala zavřít v domově pro seniory a
nejméně dva týdny budou všichni žít v dobrovolné , karanténě , aby se koronavirus nedostal 06:28 00 mezi klienty domova , pečovatelé zdravotní sestry , ale i kuchařky , údržbáři a vrátní nyní
přespávají v kancelářích , za kterých se udělaly improvizované noclehárny , podle Slovákové je nejhorší , že nikdo neví , jak dlouho to potrvá , a jestli se dvoutýdenní karanténa 15 nebude muset
prodloužit , to říká ředitelka 30 Sovjáková dobrovolné karantény jsou podle asociace poskytovatelů sociálních služeb už v šesti zařízeních , jinde žijí , pečovatele v karavanech zaparkovaných
u domovů pro seniory , Dallas za naschvál dal naopak , tak jako tak skutečnou veřejnosti , vysvětluje 45 viceprezidentka asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková , domovy
pro seniory nemají starosti s karanténou , ale i s nařízením ministerstva zdravotnictví , podle kterého mají vyčlenit prostory a personál na péči o nakažené seniory třeba ředitelka 06:29 00 Centra
sociální pomoci v Litomyšli , Alena Schillerová , nařízení kritizuje , namítá , že na to nemá dost lidí a že izolace stejně nepomůže , ale já a 15 žádné a Karviné , říká Fidlerová , na nedostatek
personálu si stěžují i ředitelé domovů pro seniory v Opočně nebo Pardubicích , ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO reagoval na námitky , tím , že rizikové 30 skupiny , jako jsou
senioři , je nutné chránit více informací najdete na našem serveru iRozhlas tečka cz , Artur Janoušek ČRo , posloucháte ranní + okamžik , přineseme další zprávy , které v těchto dnech sdílíme 45
s Radiožurnál 06:30 00 dobré ráno u sebe zprávy Radiožurnálu , a Jana Petrová šest domovů pro seniory se kvůli obavám ze šíření koronaviru 15 rozhodlo kompletně uzavřít budovy ,
zaměstnanci tak zůstávají se svými klienty uvnitř a nechodí domů , vyplývá to z aktuálních dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb britský premiér Boris Johnson dnes strávil noc na
jednotce intenzivní péče , podle mluvčího 30 se zdravotní stav předsedy britské vlády během včerejšího odpoledne zhoršila do nemocnice byl převezen v neděli večer kvůli onemocnění kovy , tak
devatenáct z New Yorku začne přijímat pacienty s koronavirem provizorní nemocnice v tenisovém areálu pro 45 US Open ve státě zatím zemřelo na nákazu přes čtyři tisíce sedm set lidí ,
nakažených je přes sto třicet tisíc , ve Spojených státech neplatí povinnost nosit roušky , starosta byl ve vlasti ho to ale všem občanům důrazně doporučil , 06:31 00 a organizátoři největších
hudebních festivalů v Česku připravují záložny scénáře a to pro případ zákazu akcií kvůli pandemii , vě…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (4x), poskytovatelů (4x), sociálních (4x), služeb (4x)

DUPLICITNÍ S: Odpolední Plus (automat) ( ČRo - Plus - Odpolední Plus (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (10:35:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Dopolední Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…time='1586248215'zaměstnanci tak zůstávají se svými klienty uvnitř a nechodí domů , vyplývá to z aktuálníchdat Asociace poskytovatelů sociálních služeb podle ní se ke stejnému kroku

11. MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek, zaplatí za ně
miliardy  seznam | nahoru

12. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru

13. Dopolední Plus (automat)  
seznam | nahoru
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chystají i další domovydobrovolníky na pomoc s péčí o klienty pak hledá domov pro seniory v Břevnici na 30 Havlíčkobrodsku , před deseti dny tam testy prokázaly nákazu u dvaceti klientů a devíti
zaměstnanců , část činností už sice zastávají profesionální hasiči , sestry z pražské nemocnice na Bulovce Americe pracovních sil je ale stále málo , v New Yorku začne přijímat pacienty 45 s
koronavirem provizorní nemocnice v tenisovém areálu pro US Open ve státě zatím zemřelo na nákazu přesně čtyři tisíce sedm set lidí , nakažených je přes sto třicet tisíc , ve Spojených státech
neplatí povinnost nosit roušky , starosta Villeneuve Lazy o to , 10:31 00 ale všem občanům důrazně doporučil , tropická cyklóna Harold už druhý den pustoší tichomořské souostroví Vanuatu ,
podle vládních zdrojů byla včera rychlost větru dvě stě třicet pět km/h a Harold tvořil i celé budovy , bouře by 15 se měla přesunout na Fidži , kde by ale měla postupně zeslábnout golfové British
Open a ne se letos kvůli pandemii koronaviru , ne uskuteční , oznámili to pořadatelé nejstaršího golfového turnaje na světě , původně měl 30 sto čtyřicátý devátý ročník začít šestnáctého července
, ale slavný podnik byl nakonec poprvé od konce druhé světové války zrušen , Zelená vlna , známe lepší cestu , nepojízdné auto na D5 se a nehoda na Karvinsku , provoz 45 na dálnicích je
celkově aktuálně slabý , v těchto chvílích se zásadně nezdržíte , ani v omezeních na D1 , pozor , pak ale na D5 směrem z Prahy na Plzeň před sjezdem na loděnici na osmém km stojí auto s
poruchou řídit se kolem ní 10:32 00 pohybuje , tak opatrně a opatrně také na silnici šedesát sedm mezi Bohumínem a Karvinou , na průjezdu Dětmarovicemi překáží nehoda nákladního a
osobního auta projíždět , by se mělo kyvadlově jedním pruhem , další zelená vlna , nejpozději 15 za půl hodiny , osm set pět set padesát devět set padesát , pomozte nám najít cestu a dnes bude
skoro jasno , odpoledne a večer na severozápadě a severu 30 Čech až polojasno , teploty sedmnáct až jednadvacet stupňů , na horách naměříte kolem dvanácti , tolik zprávy ve vysílání ČRo + ,
dnešní vzácný host , paní 45 Anežka Holland je světový filmový pojem její Selmy získali desítky nejvyšších mezinárodních ocenění , včetně nominací na Oscara , už v Polsku , v osmdesátých
letech byla spolu s režiséry Vajdou slov s kým 10:33 00 a za mořem výraznou představitelkou tzv. filmu morálního neklidu , zdá se , že morální neklid a Sněžku , Holland nepřešel nikdy což
dokazují mimo jiné filmy , třeba Evropa , Evropa s 15 posledním v temnotách , hořící keř nebo kdy statický televizní seriál devatenáct set osmdesát tři , režisérka , scénáristka , paní nízká , Holland
, u nás ve studiu , vítejte , dobrý den , dobrý den , dobrý den , 30 zdravím všechny , a od mikrofonu ČRo…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 8

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

DUPLICITNÍ S: Hlavní zprávy (automat) ( ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Zprávy (automat) ( ČRo - Plus - Zprávy (automat), Asociace
poskytovatelů sociálních služeb);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (14:05:01) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Zprávy v 12:00 Zprávy v 12:00

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Šest domovů pro seniory po celém Česku je v takzvané dobrovolné karanténě. Vyplývá to z údajů Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zaměstnanci z práce vůbec neodcházejí, aby
snížili riziko nákazy novým typem koronaviru. Zařízení jsou tak úplně zavřená."

Radka Sovjáková, ředitelka, Centrum sociálních služeb Znojmo:
"Jsou tam nanosený matrace. Někteří pracovníci si dokonce přivezli i nějaké svoje rozkládací postele; lůžkoviny většina z nás si vzala z domu."

Redaktorka:
"Popisuje ředitelka Centra sociálních služeb ve Znojmě Radka Sovjáková. S pečovateli, sestrami, ale i kuchařkami, údržbáři nebo vrátnými si zařídili provizorní noclehárny v kancelářích a zřejmě
se k nim přidají ještě kolegové z dalších zařízení, říká ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký."

Jiří Horecký, prezident, Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Máme ještě zpětné vazby od zhruba tří až pěti zařízení, které o tom vážně uvažují a jsou připraveny jít do dobrovolné karantény v příštích dnech."

Redaktorka:
"Kromě Znojma je dobrovolně zavřený taky například Domov ve Věži na Havlíčkobrodsku. Kristýna Nevanová, Radiožurnál."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Kateřina Causidisová
EDITOR: Kristýna Nevanová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (12:09:05) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy (automat) ČRo - Radiožurnál

Otevřít originál | Otevřít detail

…/span seniory po celém Česku je v tzv. dobrovolné , karanténě , vyplývá to z údajů Asociace poskytovatelů sociálních služeb zaměstnanci z práce , vůbec neodcházejí , aby snížili riziko
nákazy30 novým typem koronaviru zařízení jsou tak úplně zavřená , v jaké škody , ne , táhla dala nazvat , popisuje ředitelka Centra sociálních 45 služeb ve Znojmě Radka Sovjáková s pečovateli
sestrami , ale i kuchařkami , údržbáři nebo vrátnými si zařídili provizorní noclehárny v kancelářích a zřejmě se k nim přidají ještě kolegové z dalších zařízení , říká ředitel asociace poskytovatelů
12:04 00 Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký , ale ještě nemá svého času ulici , zařízení , které o tom vážně uvažují , a jsou připraveni do karantény , kromě Znojma je
dobrovolně zavřený také například 15 domov ve Věži na Havlíčkobrodsku , Kristýna Nevanova Radiožurnál Radiožurnál hlavní zprávy z vás , britský premiér Boris 30 Johnson , ne , zůstává na
jednotce intenzivní péče , tam přemístili večer , poté , co se jeho zdravotní stav , kvůli nemoci kovech devatenácté zhoršil , člen vlády Michael Gove potvrdil , že Jonese , ne , není napojen na plicní
ventilátor , slíbil , že o jakékoliv změně zdravotního stavu , 45 premiéra bude kabinet informovat městě lyzin se jí firem s policií , ministr zahraničí , Dominik rád kterých Borise Johnsona zastupuje ,
ujistil v televizi Sky News , že premiér je v dobrých rukou , skvělého zdravotnického týmu , 12:05 00 Nemocnice svatého Tomáše , kde se mu dostává nejlepší možné péče , kabinet podle Rába
pokračuje v práci , podle předchozích pokynů a v plánu předsedy vlády na jednotku intenzivní péče byl Boris Johnson přemístěn , proto , aby měl 15 v případě potřeby k dispozici podporu dýchání ,
už včera absolvoval kyslíkovou terapii kvůli potížím s dechem , z Londýna , Jaromír Marek , Radiožurnál , s naším zpravodajem ve velké Británii se spojíme i v 30 publicistice hlavních zpráv už za
několik minut , dánská premiérka mete , Frederik se nová chce možná už v polovině dubna opět otevřít , školky a první stupně základních škol , předsedkyně vlády , uvedla , že současná opatření
proti šíření koronaviru zatím fungují ve 45 světě se i položku , podle Frederik se nové bude vše záležet na dalším růstu počtu nakažených a dodržování dosavadních pravidel řadu dalších opatření ,
včetně uzavření hranic , ale zatím její kabinet prodloužil až do desátého května , pozitivní vývoj hlásí i Norsko , podle 12:06 00 tamního ministra zdravotnictví Bendl a jeho se podařilo šíření nemoci
kovy devatenáct dostat pod kontrolu , každý nemocný totiž podle dat ministerstva nakazí méně než jednoho dalšího člověka , podle ředitelky Norského institutu pro veřejné zdraví 15 kamene ,
Stoltenberg v je počet nemocných zatím překvapivě nízký , situace se ale podle ní může opět zhoršit , jako Bludský , Radiožurnál dnes v noci můžeme na obloze pozorovat tzv. super úplněk
Měsíce na své 30 oběžné dráze dostane do bodu nejblíže k pla…

14. V Česku je 6 domovů pro seniory v tzv. dobrovolné karanténě   
seznam | nahoru

15. Hlavní zprávy (automat)   
seznam | nahoru
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SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

DUPLICITNÍ S: Zprávy (automat) (ČRo - Zlín - Zprávy (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (14:19:27) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Všem pečovatelkám a pečovatelům ❤️

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (11:38:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb REJ.cz - Olomoucky.rej.cz (red)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pracovníci sociálních služeb musejí kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2 dodržovat nejpřísnější hygienická opatření tak, aby předcházeli dalšímu šíření nemoci COVID-19. Testů na přítomnost
koronaviru, teploměrů a dalšího zdravotnického materiálu mají ale málo. Na tuto situaci reaguje Společnost Podané ruce o.p.s. a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. a
vyhlašuje sbírku pro sociální služby a jejich uživatele.

Senioři jsou nejohroženější skupinou

„Uživatelé sociálních služeb, zvláště pak senioři, patří mezi nejohroženější skupiny pandemie COVID-19. Je tedy nezbytná ochrana personálu, který je v každodenním kontaktu s těmito klienty
a samozřejmě i samotných klientů sociálních služeb,” komentuje situaci prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Jiří Horecký.

Celkový počet úmrtí na koronavirus je podle Mezinárodní zdravotnické organizace globálně 3,4 %. U starších osob se tento podíl zvyšuje až na 15 %. Je proto nezbytné, aby byli právě tito lidé
dostatečně chráněni. „Pokud neseženeme dostatek ochranných pomůcek, tak se to odrazí ve dvou úrovních. První je základní preventivní ochrana, která má za cíl zabránit nakažení klientů
sociálních služeb a zaměstnanců. Druhá úroveň se týká zabezpečení péče osobám, které mají podezření na nákazu nebo jsou dokonce COVID-19 pozitivní. Zde je pak zapotřebí mít k
dispozici ochranné prostředky vyššího stupně jako štíty, obleky, brýle, respirátory apod.,” doplňuje Jiří Horecký.

Ochranou pracovníku sociálních služeb ochráníme ty nejzranitelnější z nás

I přes postupující pandemii musí chodit tisíce sociálních pracovníků do práce, aby se postarali o ty, kteří si sami pomoci nemohou. Například senioři, osoby se zdravotním nebo mentálním
postižením v pečovatelských zařízeních zůstali závislí na pomoci zvenčí, navíc je není možné izolovat. Pracovníci sociálních služeb tak nadále pečují o své klienty, i přesto že sami nejsou
dostatečně chráněni před onemocněním COVID 19.

„Uvědomujeme si, že právě pracovníci sociálních služeb stojí společně s lékaři v té první linii, kterou je potřeba chránit. Když zajistíme dostatek ochranných pomůcek, bezkontaktních
teploměrů a testů na přítomnost koronaviru těmto lidem, ochráníme tím stovky tisíc seniorů, kteří jsou v tomto období obzvláště zranitelní,“ vysvětluje ředitel Společnosti Podané ruce, Jindřich
Vobořil, a dodává: „Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb proto Společnost Podané ruce založila celostátní sbírku, která má za cíl nakoupit a distribuovat ochranné pomůcky
tak, abychom mohli předcházet šíření nemoci COVID-19 mezi rizikovými skupinami a vyhnuli jsme se tak španělskému nebo italskému scénáři, kde je zdravotnictví přetížené a kolabuje.“

Podrobný cíl a záměr sbírky

V Česku se aktuálně podílí na chodu sociálních služeb zhruba 84 tisíc sociálních pracovníků a stovky dobrovolníků, které je potřeba ochránit tak, aby nenakazili své klienty. Výtěžek ze sbírky
poputuje primárně na pořízení přibližně 1 milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. Zároveň je potřeba zajistit 1 tisíc ochranných obleků a obličejových štítů pro
pracovníky v domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují přibližně 5 tisíc bezkontaktních teploměrů a
okolo 300 tisíc testů na koronavirus. „Jedině pravidelným testováním pracovníků sociálních služeb můžeme dosáhnout toho, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé,“ objasňuje Jindřich
Vobořil.

Výtěžek ze sbírky pokryje i distribuci nakoupeného materiálu. Dodán bude klientům pečovatelských služeb, tedy seniorům, osobám se zdravotním a mentálním postižením anebo chronicky
nemocným. Druhou skupinou budou klienti asistenčních služeb (a také jejich zaměstnanci, bude-li to nutné). V neposlední řadě ochranný materiál poputuje zaměstnancům a klientům služeb
sociální prevence a dalším sociálním službám. „Abychom zajistili ochranu personálů a klientů sociálních služeb v takovém rozsahu, tak potřebujeme vybrat řádově několik milionů korun,“
upřesňuje požadovanou částku Jindřich Vobořil.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

16. Všem pečovatelkám a pečovatelům ❤❤ ️️   
seznam | nahoru

17. Zaměstnanci sociálních služeb bojují s pandemií. Chybí jim zdravotnický
materiál  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (12:05:09) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

„Tablet od srdce“ pro seniory v domovech APSS ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od iniciátora projektu společnosti 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.Tablety mají umožnit izolovaným klientům pobytových služeb
komunikaci se svými nejbližšími. Pobytové zařízení sociálních služeb s kapacitou do 100 lůžek může dostat 1 tablet, zařízení s více než 100 lůžky pak 2 tablety. V případě zájmu kontaktujte APSS
ČR na e-mailu: redaktor@apsscr.cz. Zájemce prosíme, aby do e-mailu uvedli jméno osoby, která by případně byla oprávněna tablet převzít, a kontakt na ni, dále přesnou adresu zařízení, druh
poskytované služby a počty lůžek.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.04.2020 (08:45:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Tyden.cz - Články Pavel Baroch

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pandemie koronaviru má v Česku zatím jednu personální oběť: ze své funkce se musela poroučet hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Dalším v pořadí by se mohl stát její
někdejší šéf - ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od počátku koronavirové krize je to nejvíce kritizovaný člen Babišovy vlády, na jehož politický pád už dokonce
vypisují sázkové kanceláře poměrně slušný kurz. Nakolik je ovšem reálné, že nakonec skončí v politické karanténě?

O Vojtěchovi se dlouho tradovalo, že patří k největším oblíbencům zakladatele a šéfa hnutí ANO. Ještě ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si ho tehdejší ministr financí Babiš vytáhnul
do čela speciálního týmu, jenž mu připravoval podklady o finančních tocích ve zdravotnictví, které v té době bylo pod správou sociální demokracie. Vojtěch se nepochybně osvědčil, a tak byla po
volbách na podzim 2017 cesta do čela zdravotnického resortu otevřená.

Idylický vztah mezi Babišem a Vojtěchem je ovšem podle zákulisních informací už dávno pryč. Na zasedáních vládního kabinetu se premiér ke svému "oblíbenému" ministru údajně zrovna
přátelsky nechová. Ostatně i široká veřejnost mohla poznat odvrácenou stranu tohoto politického vztahu. A to dokonce v přímém přenosu. Babiš se na Vojtěcha před zapnutými kamerami na
tiskových konferencích několikrát obořil. A jednou ho vyloženě ponižoval, když požadoval, aby prozradil, od koho dostal mylnou informaci o údajně nesprávném testování na koronavirus v
soukromé laboratoři.

Nejsme blbečci

Nejtvrdší kritika se na Vojtěcha snesla kvůli nedostatku respirátorů a ochranných roušek a kvůli počátečním zmatkům při jejich rozdělování. A nešlo jen o ataky od opozičních poslanců, ale rovněž
od koaliční sociální demokracie. Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) dokonce vyzval Babiše, aby Vojtěcha odvolal a na jeho místo povolal současného náměstka Romana Prymulu. Uvedl
to ještě před tím, než prezident Miloš Zeman oznámil, že Prymulovi za jeho přínos v boji s COVID-19 udělí na podzim nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva.

Šéfa zdravotnického resortu kritizovali rovněž komunisté, na jejichž podpoře je kabinet závislý. Předseda KSČM Vojtěch Filip serveru Seznamzprávy.cz o Vojtěchovi řekl, že situaci nezvládá.

Vojtěch to rovněž pořádně schytal od poskytovatelů sociálních služeb, které se starají o seniory a další nejvíce ohrožené skupiny. Daniela Lusková, která je ředitelkou Domova U Biřičky v Hradci
Králové a současně viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb, dokonce Vojtěchovi napsala, ať z nich nedělá nekompetentní blbečky. Nutno dodat, že v tomto případě mířila
kritika rovněž na ministryně sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

Nespokojená veřejnost

Vojtěch zatím příliš nezabodoval ani u široké veřejnosti, což ukázal průzkum agentury SANAP pro televizi Nova z poloviny března. Největší důvěru lidí při řešení koronavirové krize jednoznačně
získal ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Jako jedinému politikovi mu věřilo více než třicet procent obyvatel - konkrétně 33 procent lidí.
Na druhém místě s 26 procenty se umístil už zmiňovaný náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Třetí skončil premiér Babiš s necelou pětinovou podporou a čtvrtý ministr průmyslu a
dopravy Karel Havlíček (za ANO) se zhruba 12 procenty. Nejmenší důvěru jen přibližně osmi procent lidí získal právě Adam Vojtěch.

Podobně skončil i výzkum agentury Kantar CZ z přelomu března a dubna pro Českou televizi. Jenom s tím rozdílem, že Prymula odsunul Hamáčka na druhé místo. Ovšem ministr Vojtěch zůstal s
dvanáctiprocentní důvěrou na svém čtvrtém místě za premiérem Babišem.
Některé sázkové kanceláře rovněž vypsali kurzy na některé politiky, jestli ve svých funkcích vydrží do konce letošního roku. U ministra zdravotnictví Vojtěcha - jako u jediného vrcholného politika -
je přitom pravděpodobnější, že do té doby skončí.

Babišovy kalkuly

Ze všech těchto indicií to vypadá, že by Babiš mohl skutečně ministra Vojtěcha obětovat. Jenže tak jednoznačné to není. Oficiálně se premiér svého ministra zatím pokaždé zastal a výzvy k jeho
odvolání odmítal. To samozřejmě nemusí nic znamenat, může to být jen Babišův aktuální kalkul. V době nouzového stavu a krizového řízení by odvolání ministra zdravotnictví bylo krajně
netaktické.

Pokud by tedy Babiš chtěl Vojtěcha nahradit, udělal by to nejspíš až po odeznění krize. Jenže na podzim se konají krajské volby a doplňovací volby do Senátu. Měnit složení vlády nedlouho před
otevřením volebních místností, to je hazardování s důvěrou voličů. Z čistě časového hlediska se tak jako možný termín pro výměnu ministra jeví konec roku - po podzimních volbách. V tu dobu by
to navíc byl ještě rok do nejdůležitějších voleb - těch do Poslanecké sněmovny.

Ostatně Babiš se podle neoficiálních informací už pokoušel Vojtěchova nástupce najít - ještě před vypuknutím koronavirové krize. Ministerské křeslo údajně několikrát nabízel předsedkyni
zdravotnického výboru sněmovny Věře Adámkové, která sice není členkou ANO, ale pod hlavičkou tohoto hnutí byla do dolní komory parlamentu zvolena. Vedle toho je profesorka Adámková
předsedkyní správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a přednostkou preventivní kardiologie v pražském IKEMu.

Jenže Adámková nabídku opakovaně odmítla. O to víc se posléze začalo mluvit o náměstku Prymulovi jako o možném nástupci Adama Vojtěcha. Vynese ho jeho protikoronavirové tažení do čela
ministerstva? Najít vhodného nástupce je samozřejmě klíčové. A komplikované. Zvláště u nedůvěřivého Babiše. Těžko si představit, že by momentální Babišův oblíbenec Karel Havlíček (za ANO)
si k průmyslu a dopravě přidal ještě zdravotnictví.

18. „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech APSS ČR…  
seznam | nahoru

19. Zamíří Vojtěch do politické karantény?  
seznam | nahoru
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http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSocialnisluzby%2Fposts%2F2747417435386516
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwOTQ5OTcsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwOTQ5OTcsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwOTQ5OTcsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23094997
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23094997
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Frubriky%2Fdomaci%2Fzamiri-vojtech-do-politicke-karanteny_541998.html


SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (12:23:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Pribram.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat.

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adam Vojtěcha omezení zmírnit. Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat. MZ dosud objednalo 88,5
milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu. Ochranné prostředky nakupuje podle Vojtěcha z celé řady zdrojů. Nejen z Číny a dalších zemí,
ale také od 16 českých firem.

Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny
nebo papírnictví. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.
"Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle
něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce
budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal.
"Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření," řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení
pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek za 6 mld.

Ministerstvo zdravotnictví dosud ministra Vojtěcha objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun. Doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je zhruba 11,1
milionu. Ministerstvo zásobuje primárně přímo řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře, které testují vzorky na nový typ koronaviru.
Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě
žádosti ochranné prostředky příslušným profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal
Vojtěch.

Resort je kritizován za problémy se zajištěním ochranných prostředků. Ještě na konci března uváděly nemocnice, že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní. Na nedostatek
pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

zdroj: pribram.cz
ČTK
foto: vlada.cz

autor: Tomáš Pečenka

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

DUPLICITNÍ S: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření, řekl Vojtěch ( Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); ŽIVĚ: Když se situace do středy nezmění,
zmírníme opatření, řekl Vojtěch (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.04.2020 (06:21:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Šárka Kabátová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Profimedia.cz

Zůstali bez ochranných prostředků a k tomu si vyslechli jasný pokyn od mocnějších. Pracovníci ze zdravotnictví i sociálních služeb mají mlčet a nekritizovat, aby se veřejnost nedozvěděla o realitě
uvnitř zařízení.

Třebaže podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je situace s nedostatkem ochranných prostředků už mnohem lepší, číselné údaje o počtu nakažených mezi zdravotníky,
pracovníky ze sociálních služeb či seniory žijícími v domovech důchoců narůstají a s tímto problémem jasně souvisejí. Příkladem budiž včerejší zpráva z Ostravy. V tamním Alzheimercentru bylo
nakaženo už 40 klientů a 17 zaměstnanců. Centrum proto žádá kraj o personální pomoc i ochranné pomůcky.

Dostat se ale k informacím ohledně toho, co se děje za zavřenými dveřmi těch nejrizikovějších míst - jako jsou právě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory - je zhruba podobně náročné jako
předvídat datum, kdy v Česku přestane platit karanténa. Tedy téměř nemožné.

20. Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření   
seznam | nahoru

21. Držte pusu a krok! Kritika v době koronaviru se zdravotníkům nevyplácí   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODI4NzYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODI4NzYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODI4NzYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22982876
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22982876
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.pribram.cz%2Fclanek%2Fvojtech-kdyz-se-situace-do-stredy-nezmeni-zmirnime-opatreni%2F15993
https://www.maximusweb.cz/public/original/22981438
https://www.maximusweb.cz/public/original/22981191
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMyMjgxMTgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMyMjgxMTgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMyMjgxMTgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23228118
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23228118
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdrzte-pusu-a-krok-kritika-v-dobe-koronaviru-se-zdravotnikum-nevyplaci-99333


Hradba mlčení

Podle výpovědí, které se Seznam Zprávám v posledních dnech podařilo nasbírat, totiž pro pracovníky pečující o pacienty či seniory platí jednoduché doporučení: „Mlčet, mlčet a mlčet.“ Mohutná
hradba mlčení vyrostla na mnoha místech země. Rozhodně nejde o problém jediného kraje.

Seznam Zprávy mluvily se zdravotnicí, která o principu „držet hubu a krok“ promluvila pod příslibem anonymity. „Jsem jediná, kdo má chuť na našem oddělení řešit nedostatek ochranných
pomůcek, ale protože mí kolegové ze strachu mlčí, nejde s tím nic dělat. V podstatě nám bylo řečeno, ať jsme potichu,“ vypráví rozhořčeně zdravotnice, jejíž identitu redakce zná, ale nezveřejňuje
ji.

Vyléčených z covid-19 v ČR dnes přibylo o víc než desetinu

Žena pracuje v nemocnici velkého kraje na oddělení, kde je vysoké riziko nákazy. V momentě, kdy by měla s kolegy ošetřovat covid-19 pozitivního pacienta, což se může stát kdykoli, množství
připravených ochranných pomůcek by podle ní týmu rozhodně nestačil. „Zvlášť kdybych v těch ochranných pomůckách měla být maximálně čtyři hodiny, spíš si myslím, že by mě do nich navlékli
na 12 hodin a musela bych to vydržet. Na jednu směnu totiž vychází jeden oblek,“ vylíčila dále.

Nejvíce zarážející je podle zdravotnice fakt, že v jiné krajské nemocnici, která má stejné postavení jako ta, v níž pracuje, platí úplný zákaz nošení textilních roušek.

„Jelikož přihlížím diskuzi v několika skupinách zdravotníků na sociálních sítích, tak vím, že tenhle problém je rozšířený. Pořád se tam dokola opakuje jedna rada: ‚Musíte se zvednout a odmítnout
dělat práci v takových podmínkách.‘ Jenomže to bychom se tak museli rozhodnout skutečně všichni. Sama zeď neprorazím,“ dodala zklamaně v zevrubném rozhovoru.

Podle informací Seznam Zpráv se nicméně vedení nemocnice dušuje, že používání ochranných pomůcek je plně v souladu s metodickými pokyny ministerstva zdravotnictví.

Oběť č. 17

Minimálně jeden případ z nedávné minulosti nicméně ukazuje, že jakékoli současné pokyny mají své limity. Jak už dříve upozornily Seznam Zprávy, mezi oběťmi epidemie je také osmačtyřicetiletá
zdravotní sestra, která zemřela poté, co se nakazila koronavirem od jednoho z pacientů. Ten byl později v kritickém stavu připojen na mimotělní oběh a jako jediný v Česku dostával experimentální
lék remdesivir. Příčinu smrti sestry v domě v Říčanech vyšetřují kriminalisté.

Sestřička zemřela. Oběť číslo 17 jako memento

I v tomto tragickém případě figuruje marné volání o pomoc kvůli nedostatku roušek a dalšího materiálu. Sestra si totiž den před smrtí na Facebooku stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek
při péči o pacienty nakažené koronavirem. „Jeden plášť, brýle, ústenka na dvanáctihodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svlékat, jak chci, a je mi to stejně prd
platné,“ napsala na sociální síť. Zástupci Ministerstva zdravotnictví o ženě přitom ještě několik dní předtím mluvili jako o jedné z těch, co se nakazila vlastní chybou.

Nákup od překupníků

Co obchází jako stín české zdravotnictví, se nevyhýbá ani sociálním službám. Seznam Zprávy hovořily se dvěma ženami, které se pohybují v tomto prostředí.

Jedna z nich, která vystupovala v anonymitě, popsala tristní situaci v jednom z domovů pro seniory související s nedostatkem ochranných pomůcek. Mluvila například o tom, že zaznělo také cosi o
shánění roušek za jakoukoli cenu, třeba i od „překupníků“. Takové slovo mělo zaznít za zdmi domova pro seniory.

Druhá žena - novinářka a bývalá zaměstnankyně domova důchodců Judita Matyášová - v posledních dnech sbírala zkušenosti při dobrovolnické misi spočívající v zásobování seniorských domovů
a pečovatelských služeb po Praze a okolí ochranným materiálem.

Z pozice iniciátorky projektu Roušky seniorům si současnou situaci spojenou s popisovanou hradbou mlčení u pracovníků vysvětluje strachem ze ztráty místa nebo osekání dotací pro zařízení.

„Když jsem si s nimi povídala, chápali moc dobře, proč je důležité, aby se o té situaci mluvilo před veřejností. Bylo ale patrné, že se bojí o svá místa. Hrálo tam však také velkou roli to, že sociálním
pracovníkům tolik záleží na klientech domovů, že je nechtějí ohrozit. Kdyby totiž promluvili nahlas, bojí se, že by pak jejich zařízení nedostalo dotace,“ vysvětlila jednu z možných příčin
hromadného mlčení.

Zákonům navzdory. Dezinfekci míchají na černo a vozí nemocnicím

Nálepka od ministryně

Sektor sociálních služeb navíc už zažil očerňování i ze strany nejmocnějších. Když se například ozvala naštvaná viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a zároveň
šéfka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková s tím, že ministři se podle ní na domovy důchodců a sociální péče vykašlali a dělají z jejich zaměstnanců „blbečky“, ministryně práce a
sociálních věcí Jana Maláčová se nechala veřejně slyšet, že je „paní Lusková známa jako konfliktní osoba“.

Případů zásahů z vyšších míst, které nutí mnohé kvůli obavám z dalšího scénáře mlčet, bylo v uplynulých dnech hned několik.

Například mladá žena, která před dvěma týdny onemocněla koronavirem a která pracuje v pražském domově pro zhruba 200 seniorů, poskytla Seznam Zprávám deník, který hned v úvodu zápisků
popisuje, jak stát podcenil ochranu nejzranitelnějších lidí, tedy seniorů, když o ně pečující personál nebyl chráněný. Silná výpověď ženy nicméně nezůstala bez odezvy a ta se obává dohry na
pracovišti.

Pátrání po Babišově analýze, kdy se otevřou kadeřnictví. Nemá ji ani ministr Vojtěch

Za připomenutí stojí také kauza, na kterou upozornil server Neovlivní poté, co Andrej Babiš veřejně vyzval lékaře, aby mu hlásili, kde chybí ochranné pomůcky. Když se mu e-mailem ozvala šéfka
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ivana Urešová, premiér jí následně v telefonu vynadal za politizování záležitosti a pak podle serveru bez vyslechnutí detailů zavěsil.

Osočování a minimum informací

Podobnou nechuť řešit problém pracovníků v první linii předvedlo už v březnu také vedení Středočeského kraje. Záchranářka Veronika Brožová, která pracuje s lidmi s podezřením na koronavirus,
napsala tamní hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) , že s kolegy není nijak chráněná. „Máme jednu roušku,“ napsala političce.

Namísto chápavé reakce se ale zdravotnice dočkala akorát pokárání. Hejtmanka se proti slovům Brožové ohradila a stejně se zachoval také ředitel středočeské záchranky Jiří Knor. „Vůbec se
nehodlám smířit teď ani do budoucna, že naši zaměstnanci v době, jako je tato, šíří nepravdy a nepodložená obvinění,“ vzkázal své podřízené skrze facebookový profil hejtmanky.

Netransparentnost úřadů a vysokých pozic nicméně krizi spojenou s epidemií koronaviru rozhodně nikterak neulehčují. Naopak. Ukazuje to i případ, o kterém psaly Seznam Zprávy ve čtvrtek. Jde
o úmrtí ředitele Finančního úřadu v Praze 10, které zvýšilo pochybnosti o tom, zda se při nákaze úředníků novým typem koronaviru postupovalo správně a zodpovědně. Z rozhovorů redakce se
zaměstnanci úřadu totiž vyplývá, že se nákaza mezi nimi mohla volně šířit. V nebezpečí tak byli i klienti, kteří do budovy dorazili. Ředitel ale nesměl úřad uzavřít.

Sdílejte článek

Související články

Korupční kauza v době koronaviru. Radní kvůli zakázce na dezinfekci rezignoval
Procenta pro radního za dezinfekci škol. Natočili jsme úplatky v časech nouze
Žufánek: I výrobci whisky už dělají dezinfekci. V Česku se povolení nedočkáte

SEKCE: Zpravodajství

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

16/43



Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.04.2020 (00:10:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Mobilmania.cz - Články Adam Kos

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V projektu „Tablet od srdce“ se spojilo několik společností a neziskových organizací, aby mohli izolovaní senioři co nejdříve opět navázat spojení se svými blízkými. Pěkně z očí do očí, i když jen
přes displeje tabletů.

Státem nařízená opatření týkající se pandemie COVID-19 jsou obzvlášť stresující pro klienty pobytových sociálních služeb, kterých je v České republice přes 750. V těchto zařízeních platí
absolutní zákaz návštěv a v mnohých z nich je navíc omezen pohyb i běžné denní aktivity. Aby nelehkou situaci seniorům, jejich rodinám a blízkým ulehčila, iniciovala společnost Philip Morris ČR
projekt darovaných tabletů „Tablet od srdce“.

Z očí do očí skrze WhatsApp

Projekt 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. 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 také patřičně 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 poskytl do
každého tabletu licenci předplatného BLESK Premium.

Již v březnu byl projekt v pilotní fázi úspěšně ověřen v síti zařízení Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Každý domov byl vybaven tabletem s komunikační
aplikací WhatsApp (zdarma pro Android a iOS), 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.

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.04.2020 (05:06:00) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články Veronika Krejčí

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ostrava Ostravský Domov pro seniory Iris má 13 klientů a čtyři pracovníky s nákazou covid-19. Projevila se tu před necelými dvěma týdny, na výsledky testů pak skoro týden čekali. „Neumím
vyhodnotit, jestli měla opatření přijít dříve, nebo ne. Co vnímám na konci dne, když pociťujeme důsledky, je to, že testování trvá dlouho,“ říká ředitel domova Michal Mariánek.

Lidovky.cz: Jak u vás situace v domově teď vypadá? Už máte všechny testy?
Chybí nám jeden test, který se ale dělal znovu. V úterý jsme se dozvěděli výsledky jedné klientky a 8 zaměstnanců, jejichž odběry se prováděly 31. března a 2. dubna.

Lidovky.cz: Proč jste na výsledky testů čekali tak dlouho?
To není otázka na mě.

Lidovky.cz: Neptali jste se?
Ptali, ale lidé z hygieny to také příliš neví. Všichni se snaží být milí. Ale je to složité vzhledem k organizačním opatřením, která musíte přijmout. Nevíte, jestli to děláte dobře. Snažili jsme se dát lidi s
pozitivním testem na jednu stranu, s negativním testem na druhou. Ale nevíte, jestli ti, kteří ještě nemají výsledky, nejsou také pozitivní. To je v tuto chvíli nejužší hrdlo systému, který je nastavený.

Lidovky.cz: První nakaženou byla jedna z ošetřovatelek. Kolik je teď celkem nakažených?
Máme 13 nakažených klientů ze 104 a čtyři zaměstnance. V tuto chvíli se nám podařilo zajistit, že pět klientek je ve Fakultní nemocnici Ostrava, zbývajících osm jsme měli na budově, ale v
průběhu pondělí jsme se domluvili, že nám je přijmou do nemocnic ve Frýdku-Místku a Havířově.

Lidovky.cz: Znamená to, že mají těžší průběh onemocnění?
Ne, nikdo neodjížděl, protože by měl těžší průběh, ale spíše v rámci preventivních opatření, o kterých se hovoří. Neměli ani příznaky. Z praxe na to mám stejný názor, že je obrovské riziko se o
takové lidi starat v podmínkách domova. Byť se o to můžeme snažit jak chceme, velmi složitě se u nás vytváří filtry. Riziko přenosu dovnitř je výrazně vyšší než u zdravotnických zařízení.

Lidovky.cz: Vezmu to ještě úplně od začátku. Dostali jste nějaké pokyny od vlády k zavedení opatření ve chvíli, kdy v Česku už byly první desítky nakažených?
Pokud mohu mluvit za sebe, máme dobrou komunikaci jednak se zřizovatelem (město Ostrava), kde jsme se hned všichni ředitelé domovů spojili a bavili se o tom, co a jak, a jednak je pro mě
druhou oporou Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ta hned na začátku března dávala možné scénáře a metodiku postupu. Z toho se nejvíce čerpalo. Pak začaly vydávat pokyny i
státní instituce. Náš krizový plán, který jsme si zpracovali hned na začátku března po dohodě s městem, vycházel z metodiky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Lidovky.cz: Dá se tedy říct, že jste s touto situací, kdy došlo k nakažení seniorů a personálu, počítali?
Krizový plán je dobrý v tom, že některá rozhodnutí učiníte dopředu a nemusíte nad nimi přemýšlet. Začnete je realizovat, což vám pomůže situaci zvládat, ale samozřejmě realita je úplně jiná, než
si člověk představoval. Pak už je to operativa ve velkém. Na druhou stranu plán byl dobrý, protože jsme měli spoustu věcí promyšlených. Snažili jsme se myslet na všechny aspekty. Pak jsou
akorát situace, že nevíte výsledky testů a zjistíte, že najednou potřebujete odvážet mnohem větší objem infekčního odpadu. To není úplně jednoduché domluvit. Takové věci ale člověka předem
nenapadnou. Díky krizovému plánu jsme však za poměrně dost peněz nakoupili pytle na infekční odpady a nakoupili jsme desinfekci ještě v době, kdy se dala koupit. Měli jsme první pomoc na
první dny.

Lidovky.cz: Takže u vás nenastal takový výpadek s rouškami, respirátory a dezinfekcí jako v jiných sociálních zařízeních?
Myslím, že jsme tomu předešli díky tomu, že jsme se dohodli udělat krizové plány. A město samo o sobě začalo zajišťovat dezinfekci dopředu. Takže třeba i od nich jsme teď dostali.

Lidovky.cz: Jaká je teď u vás atmosféra mezi seniory a zaměstnanci?
Začnu od konce. Velmi si vážím děvčat, která šla do práce, ačkoliv měla mít volno, když jsme se minulé pondělí večer o nákaze dozvěděli a zrušili naplánované směny. Bez ohledu na nové
skutečnosti a to, že má člověk z nemoci strach, tak do práce ošetřovatelky přišly. Protože klienty bez pomoci nechat nemůžeme. To byl pro mě silný moment, i jejich obrovské nasazení.
Samozřejmě určitou část zaměstnanců to vyděsilo natolik, že do práce nepřišli nebo nám naskákaly nemocenské. Což neodsuzuji, je lidské se bát, ale o to více oceňuji nasazení děvčat, která

22. „Tablet od srdce“ spojí seniory v zařízeních sociálních služeb s jejich
rodinami  seznam | nahoru

23. Mají 17 nakažených. ‚Zažili fašisty i komunisty, jen tak něco je nevyděsí,‘ říká
ředitel ostravského domova pro seniory  seznam | nahoru
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nastoupila. Udělali jsme dvě skupiny, které se na odděleních točí. První směny probíhaly v obrovském psychickém vypětí, protože nevěděly, co je čeká. Ale už jsme v tom týden a myslím si, že se
nám podařilo chod domova zklidnit.

Lidovky.cz: A senioři?
I když jsme jim nebo rodinám oznamovali, že jsou pozitivní, musím říct, že to doposud brali věcně.

Lidovky.cz: Žádné rozhněvané telefonáty rodinných příslušníků nedostáváte?
Výčitky jsem nezaznamenal. Osobně rodiny neobvolávám, ale ptám se zaměstnankyň. Klienti to berou tak, že se proti nákaze moc bránit nedá. Přispívá k tomu i fakt, že jsme zatím žádné příznaky
u našich klientů nepozorovali, tedy ani těch pozitivních.

Lidovky.cz: Jak reagovali, když se o nákaze dozvěděli?
Různě, někteří říkali, že to dovnitř musel donést personál. Ale berou to pokorně. Klientela v našem domově jsou převážně lidé, kteří přežili druhou světovou válku. Zažili fašisty, komunisty, jen tak
něco je nevyděsí.

Lidovky.cz: V jakém režimu nyní fungujete a jak se snažíte předejít další nákaze zvenčí, kromě toho, že domov byl kompletně vydezinfikován hasiči?
Část zaměstnanců je v karanténě, takže není na oddělení tolik pracovnic, co normálně. Jinak jsme striktně rozdělili úseky jednotlivých oddělení. Udělali jsme každému zvláštní vchod. Striktně také
chráníme zaměstnance kuchyně, ti jsou klíčoví. Snažíme se, aby se střídající služby moc nepotkávaly, například zaměstnanci správy, aby se nepotkávali s ostatními. Klíčové je oddělit pracovní
týmy a klienty, aby nemohli migrovat. Máme tu klienty s demencí a nejsme sto jim vysvětlit, že někam nemůžou jít, když mají své zažité rituály. Důležité je rozsekat domov na co nejvíce
organizačních jednotek. Protože když pak někdo vypadne, budete přesně umět určit s kým se kde potkal a kde byl. To je klíčové. Vedle strachu z nemoci je největším strašákem to, že vám nemoc
vybije personál a nebudete mít práci s kým dělat.

Lidovky.cz: Máte teď dost ochranných pomůcek?
V tuto chvíli se dá říct, že ano. Pokud by situace trvala déle, spočítal jsem v pondělí, že respirátory máme zhruba na čtyři, pět dní. To nás trápí nejvíce. Ve čtvrtek by ale měla ještě dorazit dodávka.
Čeho je opravdu velká spotřeba a co nám dochází, jsou ochranné pláště, tzv. andělíčci. Sháníme tedy něco, co má alespoň dlouhý rukáv a sahá po kolena. Ale o to usilují všichni, takže to je
náročné.

Lidovky.cz: Podpořili vás i lidé, kteří chtěli pomoct?
Samozřejmě naše situace obecně zvedla vlnu solidarity. Třeba k nám přijel pán z firmy, kterého jsem v životě neviděl, a dovezl nám tisíc jednorázových roušek. To nám obrovsky pomohlo. Nebo
jsme potřebovali rychle komunikovat s pracovními týmy, protože jsme se rozdělili, ať se nepotkáváme. Zkontaktovali jsme se s firmou, která dělá security a ta nám půjčila vysílačky, abychom se
mohli propojit. V neděli přijel člověk, který nechce být nijak zveřejňován, a dal nám půlku transportéru pomerančů a kiwi. A třeba z firmy Tchibo nám dali kávovar a hromadu kávových kapslí, ať si
může personál vařit kávu. A příběhů je spousta.

Lidovky.cz: Vláda s opozicí se přou o to, jestli měla pomoc zařízením pro seniory přijít dříve, nebo přišla včas. Jak to vidíte vy, je to selhání?
Neumím vyhodnotit, jestli měla opatření přijít dříve, nebo ne. To, co vnímám na konci dne, když pociťujeme důsledky na konkrétní příběhy kolegů, našich klientů a jejich rodin je to, že testování trvá
dlouho. Pořád jsem trochu nervózní, protože nevím, jestli to, co jsem udělal, bylo dobře. Nevím, jestli tam náhodou někoho pozitivního nemáme a jestli jsme nesestěhovali někoho negativního s
pozitivním. Protože neumíme v organizační části udělat, aby měl každý svůj pokoj. To u nás nejde. Ale neumím vyhodnotit, jestli jde celkově systém nastavit lépe, tam já nedohlédnu. Za sebe si
myslím, že se reakce na seniorskou populaci a zařízení, kde tito lidé jsou, protože potřebují pomoc cizí osoby, dala provést dříve. Například zavést, že když se někdo vrací z nemocnice zpět do
zařízení, měl mu být proveden test. Největším rizikem jsou zaměstnanci a klienti zvenku.

Lidovky.cz: Viděl byste smysl v plošném testování seniorů v sociálních zařízeních, nebo stačí testovat zaměstnance?
To je těžké. My jsme opatření zavedli mnohem dříve, než přišla nařízení vlády jako měření teploty a bariéry. A třeba zákaz návštěv jsme měli už od 3. března, společné aktivity jsme zrušili 16.
března. Jde o to, jak se virus dovnitř dostane. Jestli je to přes balíčky, které jednu dobu posílaly rodiny, jestli to donesl zaměstnanec, nebo se někde ještě přijímali i lidé z nemocnic či LDN. To
neumíme říct. Za mě je plošné testování seniorů pro klid lidí v daný okamžik, ale na druhou stranu, pohledem statistiky, si myslím, že by šlo o explozivní nárůst případů v domovech. Pokud je pořád
30 procent lidí bez jakýchkoliv příznaků, je velká šance, že tam nákaza bude.

Lidovky.cz: Jak situaci vnímáte z pozice ředitele zodpovědného za seniory, zaměstnance i chod domova? Zvládli jste to?
Mám obrovskou radost z každého negativního testu a je mi smutno z každého pozitivního, to je jasné. Samozřejmě se nám vytříbí mančaft, vidíme, o koho se můžeme opřít, kdo se spíše veze
nebo musí dostat konkrétní úkol. Mě to ubezpečilo v tom, že personál, na který se někdy zvenčí nahlíží s despektem, jsou statečné holky a práce je pro ně více než prací. To je dobré zjištění.
Nejhorší jsou první dva dny. Ale když máte mančaft, se kterým se dají problémy řešit, jste nastaveni produktivně. Krůček po krůčku zorganizovat věci tak, ať všichni ví, co se děje a co mají dělat.

Lidovky.cz: Co je pro vás teď největší výzvou?
Zabránit šíření nákazy vevnitř. Neříkám, že jsem bezbranný, ale to je pořád otazník, který neumím rozlousknout. A co řeším jako ředitel, je motivovat lidi a udržovat je v dobré náladě. Mít dostatek
materiálu pro zaměstnance a mít tvůrčí atmosféru, ne atmosféru strachu.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 3

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (09:16:00) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Česko Jaroslav Krupka
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Nadace Charty 77 - Konto Bariéry realizovala ve spolupráci se společností Philip Morris a několika dalšími firmami i neziskovými orgnizacemi projekt "Tablet od srdce", který má umožnit
izolovaným seniorům navázat opět spojení se svými blízkými.

V projektu jde o to, že státem nařízená opatření týkající se pandemie COVID-19 dopadají na klienty pobytových sociálních služeb (domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů
pro osoby se zdravotním postižením) stresujícím způsobem. Platí tam absolutní zákaz návštěv a na řadě míst je navíc omezen i pohyb a běžné denní aktivity klientů. Těchto zařízení je přitom v
Česku přes 750.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od firmy Philip Morris ČR celkem 900 tabletů. Firma je chce podle svých slov dodat do jednotlivých
zařízení již naprogramované. Zaručila se také za zaškolení personálu. Na projektu se podílí i dodavatel tabletů Mall Group a mobilní operátor Vodafone, jenž do všech tabletů zdarma věnoval SIM
karty s datovou konektivitou.

Videohovory umožní komunikovat z očí do očí

Projekt darovaných tabletů "Tablet od srdce" má současnou složitou situaci ulehčit seniorům tím, že je pomocí videohovorů propojí s jejich rodinami a přáteli. Vizuální kontakt, tedy kontakt "z očí do
očí", je totiž podle mnoha studií velmi důležitý pro zvládání stresových stavů a lepší psychický stav.

"Seniorům se v nadaci věnujeme už osm let a umíme to. V rámci projektu SenSen (Senzační senioři) propojujeme desetitisíce aktivních lidí z celé republiky. Jsme rádi, že můžeme seniorům
pomoci i v době karantény, kdy se setkávat nemohou, a to ani se svými blízkými," říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.

"Také starší lidé potřebují své blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát teď seniorům nestačí," říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip

24. Senioři v domovech se budou moci spojit s rodinami, pomocí videohovorů   
seznam | nahoru
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Morris ČR.

"Je to takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle," oceňuje tuto iniciativu Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jež se v
projektu stala prostředníkem a odborným garantem mezi dárci a samotnými poskytovateli.

Pilot proběhl úspěšně

Záměr byl podle zástupců Konta Bariéry úspěšně ověřen v březnové pilotní fázi, a to v síti osmi zařízení Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Každý domov byl vybaven tabletem s komunikační aplikací WhatsApp, umožňujícím rodinným příslušníkům zavolat na určené telefonní číslo, a skrze vlastní chytrý telefon se tak za pomoci
personálu domova spojit videohovorem přímo 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 Šťastný.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (08:11:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Zprávy (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…nanci08:01 00 tak zůstávají se svými klienty uvnitř a nechodí domů , podle asociace poskytovatelů sociálních služeb se k dobrovolné , karanténě chystají i další domovy , více řekneme v
ranním Radiožurnálu i za chvíli vláda nechystá , plošné 15 promořování populace koronavirem , počítá ale s uvolněním stávajících opatření , při kterých budou další lidi viru vystaveni po jednání
kabinetu to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO s tím , že po Velikonocích představí plán , který zajistí , že 30 jednotlivé kroky neohrozí rizikové skupiny , budeme opatření
postupně uvolňovat , tak je možné , že do jisté míry pane moc projde , Sokolovský a je Toušek a přirozená imunizace vlastně Flose poslanci dnes 45 projednají podporu živnostníkům a vláda je
chce podpořit jednorázovou částkou pětadvacet tisíc korun , podle opozičních ODS , Pirátů , nebo TOP 09 by ale stát měl kompenzovat nájemné i těm , kteří museli zavřít provozovny opozice
včetně lidovců a 08:02 00 starostů také navrhuje , aby stát vyplatil ještě o pět tisíc více , protože to pomůže , živnostníkům udržet si původní práci denní počet obětí koronaviru v New Yorku se ani
během včerejška nezvýšilo , guvernér Andrew Cuomo ale 15 varuje před předčasným optimismem pandemii , nejhůř postižený americký stát už má více než pět tisíc obětí nemoci kovy , tak
devatenáct , z toho polovinu , ve městě New York počet zemřelých i hospitalizovaných , ale i včera znovu zůstal na podobné denní 30 úrovni a nezvýšil se situace se ale zhoršuje , na jiných
místech Spojených států a vládní zpráva ukazuje na zásadní nedostatky zdravotnického systému , americké ministerstvo zdravotnictví udělalo průzkum skoro ve tři sta padesáti nemocnicích po
celé zemi a potvrdilo se to , co 45 se z nich ozývá už řadu týdnů vážné nedostatky testů na koronavirus mnohde chybí ochranné pomůcky pro zdravotníky , málo je i zdravotníků samotných a krize
si na nich vybírá emoční daně řeč prezident Donald Trump označil zprávu své vlastní vlády , za mylnou 08:03 00 bez vysvětlení naznačil její možnou politizaci a sháněl se po jménu jejího autora ve
státě Wisconsin půjdou dnes voliči hlasovat v prezidentských primárkách tamní Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí guvernéra , který chtěl volby odložit , ze Spojených států 15 Jan Kaliba ,
Radiožurnál Radiožurnál , zprávy dnes se děje ve světě , víme , co se děje s ČR skoro ke dvěma stovkám požárů museli během včerejška vyjíždět hasiči 30 v celé republice , způsobilo je hlavně
vypalování trávy a pálení klestí , podle hasičského záchranného sboru napomáhá šíření ohně a suché počasí a vítr , nejhorší situace byla jen na Jablonecku , kde u Horské Kamenice hořelo asi 45
patnáct ha lesa , hasiči tam museli zasahovat v dýchacích přístrojích v kraji Vysočina pak kvůli požárům včera vyhlásil až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v přírodě , za porušení hrozí pokuta až
pětadvacet tisíc korun a 08:04 00 český automobilový závodník Aleš Loprais ohledem na pandemii…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 4

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

DUPLICITNÍ S: Hlavní zprávy (automat) ( ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (13:39:16) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Tyden.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu
rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20 000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (ANO). Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

"Zpracováváme metodiku i na základě dnešního jednání s kraji a chtěli bychom rychlotesty distribuovat do krajů, aby testování mohlo začít," řekl Vojtěch. "Měli bychom zajistit, že pokud by tam byl
nějaký pozitivní případ, tak takový pracovník bude okamžitě izolován a řešen dále hygienickou stanicí," doplnil.

Podle expertů nemusí rychlotesty ale nákazu v rané fázi odhalit. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují dostatečně až tři dny po prvních příznacích.

O plošném testování personálu mluvil v České televizi v sobotu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že by se
měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak obyvatelé domovů.

"V tuto chvíli, kdy se budou uvolňovat opatření, si myslím, že bychom měli seniory radikálně chránit a měli bychom jim věnovat speciální pozornost," uvedla dnes ministryně.

Podle Prymuly na plošné testování klientů nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování.
Stejný názor zastává i premiér Andrej Babiš (ANO).

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vracejí po
pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100 000 obyvatel, nemusí to být přímo místa v nemocnicích. Stát pro starší
pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Ochrana seniorů v domácnostech

25. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

26. Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní   
seznam | nahoru
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Maláčová ale míní, že i senioři s lehkým průběhem nemoci by měli být pod dohledem v nemocnicích. Reagovala tak na zprávy o tom, že zemřel klient zařízení s lehkými příznaky. Babiš umisťování
všech nakažených seniorů do nemocnic odmítl.

"Budu chtít vysvětlit, proč to není dobrý nápad, aby senioři dostali kvalitní péči, pokud jsou nemocní... Budu chtít zdůvodnění, proč nechráníme víc české seniory," řekla ministryně. Vláda podle ní
bude o postupu jedná.

Jak by stát chtěl ochránit seniory v domácnostech, šéfka resortu neupřesnila. Podle ní je situace nejrizikovější v domovech. Pečovatelé a pečovatelky docházejí ale za lidmi vyššího věku i k nim
domů. "Pevně doufám, že v tuto chvíli pečovatelský personál bývá plně vybaven ochrannými pomůckami," dodala ministryně. Nezmínila, zda by se testování mělo týkat i těchto pracovníků. Na
nedostatek pomůcek si koncem minulého týdne stěžovaly asociace poskytovatelů sociálních služeb a asociace pečovatelských služeb.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol před týdnem vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních.
Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Vojtěch: Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testováni na covid-19 ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (06:14:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Svetandroida.cz - Články Marek Houser

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Uzavření domovů pro seniory před téměř jakýmikoli návštěvami je nutné opatření, které ale pochopitelně způsobuje několik problémů. Jedním z hlavních je narušení kontaktu mezi rodinami .
Pro mladší generace přichází v úvahu spousty dalších forem hovorové či audiovizuální komunikace. Ale co staří lidé, často téměř připoutaní jen k posteli a možná televizi a štítící se moderních
technologií? Ti nesáhnou po tabletu, aby rodině zavolali, řekli byste si . Ale nemusí to tak být. Hlavně díky projektu Tablet od srdce, který si klade za cíl právě virtuální komunikaci z a do
domovů pro seniory.

Projekt dalo dohromady několik společností v čele s firmou Philip Morris. Ta nakoupila 900 tabletů, které pak za spolupráce Nadace Charty 77 darovala Asociaci poskytovatelů sociálních
služeb. Tato organizace se poté pustila do školení personálu, který bude seniorům při spojení s blízkými asistovat. Do řady přispěvatelů patří i firma Mall.cz, která poskytla tablety za nákupní
cenu bez marže. Operátor Vodafone je pak všechny zdarma vybavil datovými SIM kartami. Mediálním partnerem projektu Tablet od srdce je Blesk, který do přístrojů vložil licenci pro čtení jeho
Premium obsahu.

„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. Také starší lidé potřebují své
blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát v současné době seniorům nestačí,“ říká o projektu Tablet od srdce Andrea Gontkovičová, generální
ředitelka Philip Morris ČR. 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. „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.

Zdroj: TZ

SEKCE: IT a komunikace

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (13:26:10) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Eurozpravy.cz - Články EuroZprávy.cz / ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun. Doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu. Na dnešní
tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad zásobuje primárně přímo řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře, které testují vzorky na
nový typ koronaviru.

Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě
žádosti ochranné prostředky příslušným profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal
Vojtěch.

Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, v nichž se testují vzorky. Podle Vojtěcha úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích,
ale také od 16 českých firem. "Jsou to výrobci nejrůznějších prostředků od ochranných brýlí, přes respirátory, ústenky a další. Takto se snažíme podporovat i české dodavatele," řekl ministr. Podle
něj jsou zásoby na následující týdny dostatečné.

Ceny za ochranné prostředky byly podle Vojtěcha v první fázi poměrně vysoké, postupně se ale snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny. Ministerstvo chce o stavu nákupu prostředků
dnes informovat vládu a následně informace vložit na svůj web včetně průměrné ceny pomůcek.

Není možné srovnávat cenu respirátorů nejvyšší třídy pro medicínské použití s cenou masek třídy FFP2 určených pro industriální využití, řekl dále Vojtěch. Reagoval tak na dnešní informaci serveru
Seznam Zprávy, podle kterého ministerstvo zdravotnictví v Číně za respirátory zaplatilo dvojnásobnou cenu oproti vnitru. Vnitro podle serveru za jednu masku zaplatilo v přepočtu 2,79 dolaru
(zhruba 70 korun), resort zdravotnictví minimálně 5,7 dolaru (zhruba 145 korun). Podle Vojtěcha srovnání nebylo korektní.

Nakupujeme respirátory pro lékaře v první linii, kde je nezbytně nutná ta nejvyšší ochrana. Respirátor od společnosti La Factory vyšel v několika testech jako FFP3, a to jsme ho testovali i na téměř
poloviční velikost částic. Naše cena je navíc s dopravou.

27. Klienti domovů pro seniory se spojí s rodinami díky akci „Tablet od srdce“   
seznam | nahoru

28. MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek, zaplatí za ně
miliardy  seznam | nahoru

20/43

https://www.maximusweb.cz/public/original/22987404
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY2MDYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY2MDYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwMDY2MDYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23006606
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23006606
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.svetandroida.cz%2Ftablet-od-srdce-pro-seniory
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODUzMDMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODUzMDMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI5ODUzMDMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22985303
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22985303
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Feurozpravy.cz%2Fdomaci%2Fzdravotnictvi%2Fmz-dosud-objednalo-88-5-milionu-kusu-ochrannych-pomucek-zaplati-za-ne-miliardy.c7a56034


— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 6, 2020

"My jsme nechali tyto výrobky několikrát testovat v několika vzorcích a skutečně z toho vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví má respirátory, které splňují parametry třídy FFP3, to znamená, že
ta propustnost je velmi nízká. Testovali jsme to i na poloviční velikosti částic, a i tak vyšla z toho třída FFP3," řekl Vojtěch. Cena uvedená ministerstvem vnitra je podle něj bez zahrnutí nákladů na
dopravu.

Ministerstvo vnitra podle údajů na svém webu  dosud v zemi distribuovalo zhruba 33,3 milionů roušek, 5,4 milionů respirátorů, devět milionů rukavic a další statisíce ochranných prostředků, jako
jsou brýle, obleky nebo návleky. Nejvíce prostředků bylo distribuováno do jednotlivých krajů. Vnitro k neděli objednalo asi 216 milionů kusů ochranných prostředků, dodáno bylo 61,9 milionu z nich.
Ministerstvo má za ně uhradit 2,8 miliardy korun, z toho mu zbývá uhradit 1,9 miliardy. V údajích jsou již zahrnuty objednávky od českých firem, například od Gumáren Zubří, které mají vnitru
dodat celoobličejové masky.

Distribuce pomůcek i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. Ještě na konci března uváděly nemocnice,
že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní. Na nedostatek pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

DUPLICITNÍ S: Ministerstvo dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek ( Tyden.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů
ochranných pomůcek za 6 miliard (Zezdravotnictvi.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (09:27:12) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky KDU-ČSL

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Když tedy byly sociální služby tak výborně o všem informovány a vše od začátku dokonale funguje, proč viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková napsala
vládě otevřený dopis, kde toto vyvrací? Proč kolegové z branže píší a volají naší první místopředsedkyni Šárka Jelínková, že péče ze strany státu byla minimální? Že nemají dostatek ochranných
pomůcek? Že netušili, co mají dělat? Že si museli poradit sami? Proč musejí pečovatelky a pečovatelé přespávat na matracích v nějakých kumbálech, aby se mohli starat o své pacienty? �To
je nějak příliš mnoho otázek paní ministryně! Nezdá se Vám?

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (10:40:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články jva

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí na tiskové konferenci promluví k aktuálnímu vývoji onemocnění covid-19 v Česku. Vyjádří se i k nákupům ochranných pomůcek a testování
pracovníků v sociálních službách, o kterém se v minulých dnech vedla velká debata. Tiskovou konferenci budeme vysílat živě od 11 hodin.

Vojtěch promluví k aktuálním statistikám nemoci covid-19 v Česku. Ministerstvo zdravotnictví k pondělnímu ránu evidovalo celkem 4 591 nakažených a 72 mrtvých. 

Stát plánuje v nejbližších dnech zavést plošné testování pracovníků domovů pro seniory. Pravidelné testy personálu by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měli provádět lékaři,
kteří do domovů docházejí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chtěla plošné testování na koronavirus rozšířit i na všechny seniory z domovů. To však odmítl Prymula i premiér Andrej Babiš. Kapacitně to podle
nich není možné.

Ministerstvo zdravotnictví už dříve nařídilo 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 plošné testování. Vojtěch to před pár dny odmítl s tím, že plošné testy nejsou úplně efektivní.

Domovy pro seniory si kromě nedostatečné vybavenosti ochrannými pomůckami stěžují i na nedostatek informací. Pracovníci v zařízeních 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, uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. 

SEKCE: Deníky

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

29. Když tedy byly sociální služby tak výborně o všem…   
seznam | nahoru

30. Ministr Vojtěch promluví o aktuálním vývoji výskytu koronaviru v Česku   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (11:24:18) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ivodarenstvi.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Stovky respirátorů a jednorázových roušek poskytla ze svých zásob vodárenská společnost Královéhradecká provozní a.s. domovu pro seniory v Hradci Králové. Reagovala tak na hrozící
nedostatek ochranných pomůcek u pracovníků sociálních služeb, na který upozornila viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a ředitelka Domova U Biřičky v Hradci
Králové Daniela Lusková.

„Už jsme penězi na plicní ventilátory a pro obce pomáhali lidem v první linii. Ovšem v té rychle se měnící situaci se podle paní ředitelky jaksi pozapomnělo na domovy pro seniory a podobná
zařízení. Což samozřejmě má paní ředitelka pravdu, a vzhledem k tomu, že můžeme nějaký materiál postrádat, dali jsme královéhradeckému domovu k dispozici ihned 200 respirátorů FFP2 a
500 jednorázových roušek,“ popsal pomoc generální ředitel KHP Jakub Hanzl a dodal: „Dále jsme sehnali do jednoho dne dalších 1000 respirátorů a 50 jednorázových ochranných obleků.“

Ředitelka královéhradeckého domova Daniela Lusková je autorkou známé výzvy vládě, která pomohla tíživou situaci sociálních služeb veřejně otevřít. „Nepotřebujeme stupidní rady k měření
teploty, jež nota bene není symptomem COVID-19 u většiny starých lidí. Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze
zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném opatření a navazujícím doporučení nenajdeme. Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál
pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli. Všem nám, kteří denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila,“ napsala mimo jiné Daniela Lusková ministru zdravotnictví a ministryni
práce a sociálních věci v tomto otevřeném dopise.

Další pomoc od Veolie (hlavního akcionáře KHP) pak dostala královéhradecká nemocnice. Poté, co minulý týden Veolia poskytla nemocnici peníze na plicní ventilátor, tento týden zareagovala na
nedostatek ochranných štítů. „Ke korespondenci, kterou člověk obdrží prvního dubna, bychom měli přistupovat kriticky, abychom se nestali terčem nějakého vtipálka. Já jsem dostal dopis od
šéfky komunikace Veolie Evy Kučerové, že zaznamenali informaci z Fakultní nemocnice Hradec Králové, že nemáme dostatek ochranných štítů. Takže nám prý nějaké sehnali. A byla to čistá
pravda! Ne slova, ale činy jsou to, co se počítá. Hned jsem tedy sedl do auta a osobně tam pro to dojel. Za celou naši nemocnici si dovolím i zde na Facebooku ještě jednou poděkovat
společnosti Veolia CZ za to, že je ve střehu a když může, pomůže! Děkujeme,“ popsal celou situaci na sociálních sítích lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové Jaroslav Malý.
Podle něj jde o velmi vítanou pomoc pro zdravotníky.

Veolie pro Fakultní nemocnici nechala vyrobit tisícovku ochranných štítů v ceně zhruba 80 tisíc korun. Ochranné štíty jsou vyrobené z jednoho kusu plastu a jednoduchý design a šablonu, jak
výsekem vyrobit snadno skládatelný štít vymysleli během jednoho dne kreativci připravující Veolii prezentační podklady. „Chtěli jsme najít rychlé a snadné řešení, jak štít udělat co nejjednodušeji z
jednoho kusu materiálu, abychom jich mohli v krátké době dodat co nejvíce. Náš štít se nechá opakovaně dezinfikovat a vydrží mnoho použití. V kombinaci s rouškami nebo respirátory jde již o
velmi účinnou prevenci proti šířícímu se viru,“ dodala k výrobě unikátních ochranných štítů Eva Kučerová, ředitelka komunikace Veolia.

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (11:29:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK, Lidovky.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé
prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na pondělní tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.

„Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa,“ řekl ministr. Prodejny podle
něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce
budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. „Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky,“ řekl ministr s tím, že zřejmě
mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

„Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření,“ řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení
pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

Částečné otevření hranic

Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit plošný zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být kvůli
pandemii nového koronaviru dál uzavřené, fungovat by měly nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to dnes novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. „Když to zjednoduším: nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude
odůvodněný důvod k vycestování, tak to možné bude,“ uvedl. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

„Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu,“ prohlásil Hamáček. „Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat,“ dodal. Policie bude každého evidovat a
hygiena nařídí karanténu.

Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. „To testování musí zajistit
zaměstnavatel,“ uvedl ministr s tím, že testy musí provést akreditované laboratoře v cizině. Na hraničním přechodu se pak pracovník prokáže potvrzením. Pokud ho mít nebude, hned na hranicích
rozhodne hygiena o jeho umístění do karantény. „My jsme k tomu přistoupili až teď, protože na počátku nebyla taková dostupnost testů,“ dodal.

Nadále by měl platit zákaz vstupu cizinců do země i uzavření přechodů. Štáb ale podle Hamáčka plánuje sjednotit pravidla na různých hranicích. Nyní podle něj platí trochu jiný režim na česko-
rakouských a česko-německých hranicích a trochu jiný na těch ostatních. Ani po 14. dubnu by se neměla vydávat víza.

Štáb také vládě navrhne, aby se mohla zastupitelstva scházet i kvůli běžnému chodu obce a krajů. Budou ale muset dodržet příslušná bezpečnostní opatření, řekl Hamáček.

31. Vodohospodáři dali k dispozici domovu pro seniory ochranné prostředky   
seznam | nahoru

32. Otevřít by mohly další obchody, chystá se konec plošného zákazu
vycestování  seznam | nahoru
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Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal
s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

Ministerstvo nakupuje ochranné prostředky z celé řady zdrojů

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví omezení v obchodech zmírnit. Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat.

Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu a chce se teď zaměřit zejména na nákup
respirátorů nejvyšší třídy a na laboratoře, v nichž se testují vzorky na koronavirus. 

Pracovníci v sociálně pobytových službách budou dle ministra Vojtěcha plošně testováni na koronavirus. Využijí se rychlostesty, v každém kraji 20 000.

Ministerstvo nakupuje ochranné prostředky z celé řady zdrojů, řekl Vojtěch. Nejen z Číny a dalších zemí, ale také od 16 českých firem. 

Testování seniorů

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu rychlotesty. Každý kraj
jich má dostat 20 000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Po plošném
testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

„Zpracováváme metodiku i na základě dnešního jednání s kraji a chtěli bychom rychlotesty distribuovat do krajů, aby testování mohlo začít,“ řekl Vojtěch. „Měli bychom zajistit, že pokud by tam byl
nějaký pozitivní případ, tak takový pracovník bude okamžitě izolován a řešen dále hygienickou stanicí,“ doplnil.

Podle expertů nemusí rychlotesty ale nákazu v rané fázi odhalit. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují dostatečně až tři dny po prvních příznacích.

O plošném testování personálu mluvil v České televizi v sobotu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že by se
měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak obyvatelé domovů.

„V tuto chvíli, kdy se budou uvolňovat opatření, si myslím, že bychom měli seniory radikálně chránit a měli bychom jim věnovat speciální pozornost,“ uvedla dnes ministryně.

Podle Prymuly na plošné testování klientů nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování.
Stejný názor zastává i premiér Andrej Babiš (ANO).

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vrací po
pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100 000 obyvatel, nemusí to být přímo místa v nemocnicích. Stát pro starší
pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Maláčová ale míní, že i senioři s lehkým průběhem nemoci by měli být pod dohledem v nemocnicích. Reagovala tak na zprávy o tom, že zemřel klient zařízení s lehkými příznaky. Babiš umisťování
všech nakažených seniorů do nemocnic odmítl.

„Budu chtít vysvětlit, proč to není dobrý nápad, aby senioři dostali kvalitní péči, pokud jsou nemocní... Budu chtít zdůvodnění, proč nechráníme víc české seniory,“ řekla ministryně. Vláda podle ní
bude o postupu dnes jedna.

Jak by stát chtěl ochránit seniory v domácnostech, šéfka resortu neupřesnila. Podle ní je situace nejrizikovější v domovech. Pečovatelé a pečovatelky docházejí ale za lidmi vyššího věku i k nim
domů. „Pevně doufám, že v tuto chvíli pečovatelský personál bývá plně vybaven ochrannými pomůckami,“ dodala ministryně. Nezmínila, zda by se testování mělo týkat i těchto pracovníků. Na
nedostatek pomůcek si koncem minulého týdne stěžovaly asociace poskytovatelů sociálních služeb a asociace pečovatelských služeb.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol před týdnem vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních.
Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Otevřít by brzy mohly další obchody. Podle Vojtěcha se populace virem postupně promoří ( Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (17:12:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Helpnet.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dnešním dnem začíná distribuce ochranných pomůcek a dalšího materiálu sociálním službám. Jedná se o roušky, respirátory, ochranné štíty, dezinfekce, dezinfekční gely, jednorázové
rukavice, ale také potravinové balíčky a vitamíny pro zaměstnance, nutriční nápoje nebo tablety pro klienty, aby mohli zůstat v kontaktu se svými nejbližšími.

„Jde o obrovskou vlnu solidarity nejen jednotlivých občanů, ale hlavně celé řady firem, kterým není osud sociálních služeb a jejich zaměstnanců lhostejný a rozhodly se je zachránit. Dnes a v
příštích dnech jsme spustili distribuci materiálu za více než 15 mil. Kč,“ uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. Většina materiálu je již ve skladech, na
další se čeká nebo je na cestě. Dnešním dnem se otevřely výdejní sklady v Táboře a v Brně a začíná distribuce těm nejpotřebnějším, v tuto chvíli je to více než 800 poskytovatelů sociálních služeb.
Provoz obou distribučních skladů a rozvoz po celé republice zajišťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a společnosti IRESOFT a Sazka, a. s. „ Jsme společností, která se v
sociálních službách pohybuje již 15 let. Díky tomu známe velmi dobře své zákazníky a tušíme, čím si asi teď musejí procházet. Jak chcete udržet zdravé seniory a lidi s postižením, když nemáte
ani základní ochranné pomůcky? Nedivím se, že se pak stávají situace, že se virus rozšíří po celém zařízení a pak hrozí velká tragédie, protože senioři jsou ta nejohroženější skupina obyvatelstva.
A chápu frustraci lidí, kteří tomu musí čelit v první linii, “ říká Jiří Halousek, jednatel společnosti IRESOFT, která se do této iniciativy společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
pustila mezi prvními. Do pomoci sociálním službám se kromě IRESOFTU doposud zapojily a zapojují společnosti Nestlé, HARTMANN – RICO a. s., Alza.cz, Nutricia, a. s., Sazka, a. s.,
Professional support s. r. o., TETA drogerie, finanční skupina AXA, Atelier PONER s. r. o., ale i Nadační fond Avast, Nadace Karla Janečka či Naarden International s. r. o. V rámci této spontánní
iniciativy vznikla i samostatná webová stránka www.socialnimsluzbam.cz . V rámci pomoci sociálním službám iniciovala společnost Philip Morris ČR projekt darovaných tabletů „Tablet od srdce“ .
Ten umožní vzájemné propojení izolovaných seniorů s jejich 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. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako garant projektu 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. Společnost Podané ruce
o. p. s., pak vyhlásila ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Sazka, a. s., veřejnou sbírku COVID-19 Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele , na které
je k dnešnímu dni 779 000 Kč. Číslo účtu je: 2701786666/2010. „Chceme se zaměřit také na ty, kteří v systému státní distribuce zůstali zapomenuti, tedy např. poskytovatele pečovatelské služby,
osobní asistence, ale i služeb sociální prevence, a nechceme zapomenout ani na ty, kteří se dobrovolně zavírají do karantén a poskytují péči v první linii, tedy na všechny pracovníky v sociálních
službách,“ dodává Jiří Horecký. Za více než 5 000 sociálních služeb v ČR, za téměř 100 000 zaměstnanců a dobrovolníků a hlavně za 500 000 klientů sociálních služeb – DĚKUJEME! Veronika
Hotová

SEKCE: Zpravodajství

33. Soukromý sektor a příspěvky občanů zachraňují sociální služby!   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  poskytovatelů (5x), sociálních (5x), služeb (5x), asociace (3x), asociací (2x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (20:21:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Podaneruce.cz - Články Šárka Halaštová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společnost Podané ruce, o.ps. a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. společně reagují na současnou náročnou situaci kolem šíření koronaviru a vyhlašují sbírku
COVID 19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele. Za účelem veřejné sbírky jsme zřídili účet pod názvem Společnost Podané ruce o.p.s. u Fio banky, a.s. Číslo účtu je:
2701786666/2010.

Ani v době nařízené izolace se život služeb nezastavil. Sociální pracovníci zůstávají nadále v první linii, aby poskytli služby a ochránili své klienty, kteří jsou právě nyní velmi zranitelní. Mají však
zoufalý nedostatek ochranných prostředků nejen pro klienty, ale také sami pro sebe. Zcela zásadní je také zvýšit míru testování v této silně ohrožené skupině lidí. Díky sbírce jim všichni můžeme
pomoci pomáhat bezpečněji, pomozte nám reagovat včas. Výtěžek získaný v rámci veřejné sbírky na zřízený transparentní účet využijeme k nákupu testerů, ochranných pomůcek, desinfekce,
zdravotnického materiálu pro pracovníky v sociálních službách a jejich klienty a také zajistíme průběžnou distribuci. Příjemci pomoci budou převážně: klienti pečovatelských služeb a asistenčních
služeb (a také jejich zaměstnanci, je-li to nutné), zaměstnanci a klienti služeb sociální prevence.

Pojďme společně ochránit ty nejslabší, kteří to teď opravdu potřebují. Pomozme zabránit šíření nákazy COVID-19 nebo druhotných infekčních chorob nezi ohroženými skupinami našich
spoluobčanů. I díky 20 korunám dokážeme ochránit životy. Koruna ke koruně, spolu proti koroně. Srdečně děkujeme!

Peníze na účet veřejné sbírky je možné zaslat i přes darovací portál Darujme.cz. Přímý link najdete zde.

Vyhlašovatel sbírky:

Společnost Podané ruce o.p.s.

Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno

Telefon: +420 545 247 535

Email: info@podaneruce.cz

Partner sbírky:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Telefon: +420 381 213 332

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (18:51:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima.iprima.cz - Zpravodajství NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Podle aktualizovaných údajů na webu Ministerstva zdravotnictví bylo k dnešnímu podvečeru hlášeno 5221 lidí nakažených novým koronavirem. S nemocí COVID-19, kterou koronavirus
způsobuje, zemřelo v nemocnicích od začátku epidemie 99 lidí. Naopak 233 pacientů se uzdravilo. V Česku bylo na koronavirus provedeno celkem 98 681 laboratorních testů.

V pevninské Číně za úterý přibylo 62 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba dvojnásobek pondělního přírůstku. Dnes o tom s odvoláním na čínské zdravotnické úřady informovala
agentura Reuters. Dva lidé pak v úterý na komplikace související s koronavirem zemřeli, v pondělí infekci nepodlehl nikdo.

Většina nových případů, konkrétně 59, byla zjištěna u lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Bilance těchto importovaných případů infekce vzrostla na 1042 a celkový počet nakažených v Číně
vzrostl na 81 802.

21:07 Do všech domácností ve Fryšavě pod Žákovou horou na Žďársku dnes hasiči rozváželi dezinfekci. Dohromady tu žije 350 lidí.

20:59 Aktuální situace ohledně koronavirové nákazy ve světě:  Ve světě je přes 1,49 milionu potvrzených případů COVID-19, z toho více než polovina v Evropě. Ta eviduje podle agentury
AFP přes 60 tisíc z celkových 85 tisíc obětí koronaviru ve světě. V USA dnes stoupl počet nakažených o více než 18 tisíc na celkových 418 559. Nejvyšší nárůst nemocích novým koronavirem v
Evropě dnes zaznamenala Británie. Počet nakažených zde stoupl o 5,5 tisíce nakažených. Celkově se v zemi nakazilo už téměř 61 tisíc lidí včetně britského premiéra Borise Johnsona, který je od
pondělí hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

20:32 Podle České unie sportu (ČUS) by mělo být možné na znovuotevřených sportovištích využívat při dodržování stanovených podmínek i toalety. Unie se odvolává na právní výklad, který si
nechala zpracovat po rozhodnutí vlády, která od úterý uvolnila opatření proti šíření koronaviru. Vláda uvedla, že nadále není možné využívat zázemí sportovišť, jako jsou sprchy nebo šatny.

20:30 Hlavní město zatím objednalo ochranné pomůcky proti koronavirové nákaze za zhruba 82,7 milionu korun. Magistrát nakupuje respirátory, dezinfekci či ochranné štíty. Na největší dodávku
půl milionu respirátorů z Číny za 54,5 milionu korun město stále čeká, měla by dorazit příští týden. ČTK to dnes sdělila mluvčí Praha Sobě Julie Kochová. Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě),
která má na starost zdravotnictví, se magistrát snaží co nejvíce objednávat u českých firem.

20:27 V Polsku dnes 30 lidí podlehlo nemoci COVID-19 vyvolané koronavirem. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle listu Rzeczpospolita jde v zemi o dosud nejvyšší počet úmrtí během
jediného dne. Většina z obětí nákazy byli starší lidé, trpící současně chronickými chorobami, dodalo ministerstvo podle zpravodajského serveru Onet.pl. Počet potvrzených případů nákazy v zemi
stoupl o 357 na celkových 5 205, z toho celkem 159 lidí zemřelo.

34. Veřejná sbírka COVID 19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele   
seznam | nahoru

35. KORONAVIRUS ONLINE: Počet nakažených přesáhl v Česku pět tisíc   
seznam | nahoru

24/43

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODUwODUsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODUwODUsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODUwODUsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23085085
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23085085
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Faktualne.podaneruce.cz%2Fverejna-sbirka
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODQxODIsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODQxODIsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMwODQxODIsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23084182
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23084182
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fprima.iprima.cz%2Fprima-zpravy%2Fdomaci%2Fkoronavirus-online-pocet-nakazenych-presahl-v-cesku-pet-tisic


19:47 Francouzská vláda ohlásila dalších 541 úmrtí pacientů s koronavirem, nové údaje z domovů důchodců neposkytla. Hospitalizováno je 30 375 nakažených. V zemi se nákaza nemocí COVID-
19 prokázala u 109 tisíců lidí a v současné době je 77 tisíc nemocných. Téměř 11 tisíc nemoci podlehlo.

19:34 Stav epidemie COVID-19 v Česku je v mezinárodním srovnání i v rámci Evropy podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška unikátní. Situaci je
potřeba využít a epidemii dál řídit, řekl dnes na tiskové konferenci. Úmrtnost v ČR činí 0,73 na 100 tisíc obyvatel, roste méně než ve většině zemí navzdory tomu, že podíl zachycených případů je
na úrovni Polska či Kanady, proti Rakousku je poloviční. Rakousko provedlo dosud 120 tisíc testů, ČR zhruba 99 tisíc.

19:29 Ministr zahraničích věcí Tomáš Petříček se zúčastnil Rady EU pro zahraniční záležitosti, která byla zaměřena na humanitární a rozvojovou spolupráci v souvislosti s pandemií COVID-19.

19:22 Stav dvou pacientů s nemocí COVID-19 ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně se zlepšil natolik, že mohli být přeloženi z anesteziologicko-resuscitační kliniky. Na klinice v těžkém
stavu zůstává osm pacientů, dva jsou na mimotělní podpoře a zbylých šest na umělé plicní ventilaci. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. V kraji je dnes večer 312
potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Proti úternímu večeru je to nárůst o 14.

19:14 Markéta Volfová žije v italské Alessandrii už 22 let. Toto malebné městečko se nachází mezi Turínem a Milánem, tedy v jedné z nejhůře zasažených oblastí koronavirem. „S psychikou to
pěkně zamávalo. Obava z koronaviru byla obrovská,“ říká Markéta, která v minulosti prodělala rakovinu prsu, v rozhovoru pro zpravodajství TV Prima a popisuje aktuální situaci panující na
Apeninském poloostrově.

19:13 Aktuální situace ohledně koronavirové nákazy v USA: V americkém státě New York za posledních 24 hodin narostl počet zemřelých s koronavirem o 779, což je denní rekord. V úterý
tento nárůst činil 731. Oznámil to dnes guvernér státu Andrew Cuomo. Guvernér zároveň uvedl, že křivka nově nakažených se patrně zplošťuje, ale vše bude záležet na dodržování omezení
pohybu. Za oběti nemoci budou ve státě spuštěny vlajky na půl žerdi. V nejvíce zasaženém New Yorku se celkově nakazilo přes 142 tisíc lidí a zemřelo přes 6 tisíc lidí. V New Jersey se nákaza
potvrdila u více než 44 tisíců lidí. Michigan má téměř 19 tisíc nakažených, Kalifornie necelých 18 tisíc a přes 16 tisíc pozitivních testů na COVID-19 hlásí Louisiana a Pensylvanie. Ostrovní stát
Havaj registruje 410 pozitivních případů, z toho 5 lidí zemřelo.

19:11 Až desítky milionů korun už daly některé kraje z vlastních rozpočtů na ochranné pomůcky proti koronaviru. Nakupují roušky, respirátory, rukavice nebo dezinfekci. Kromě dodávek od státu
tak samy krajské, ale i obecní samosprávy zásobují pomůckami zdravotníky či pracovníky sociálních služeb. Vyplývá to z ankety ČTK mezi samosprávami. Distribuci pomůcek od začátku března,
kdy se v Česku objevily první případy nákazy, provázely spory ve vládě a kritika kabinetu. Ještě koncem března uváděly nemocnice, že mají zásoby jen na dny. Na nedostatek pomůcek
upozorňovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

18:41 Ministerstvo zahraničí na svém Twitteru připomíná, že ti, kteří se vrací ze zahraničí do ČR, mají povinnost se hlásit ambasádě či konzulátu v zemi, odkud se vrací.

18:27 Aktuální situace ohledně koronavirové nákazy ve světě:  Na celém světě se nemocí COVID-19 nakazilo 1,5 milionu lidí. Nemoci podlehlo přes 85 tisíc lidí a uzdravilo se přes 316 tisíc.
Smutné prvenství v počtu nakažených má USA. Pozitivní výsledek testu na nový typ koronaviru se prokázal u více než 405 lidí a nemoci podlehlo přes 13 tisíc lidí. Španělsko hlásí 146 tisíc
nakažených, z toho téměř 15 tisíc úmrtí v důsledku nemoci COVID-19. V Itálii se od začátku pandemie potvrdilo téměř 140 tisíc případů a nemoci podlehlo téměř 18 tisíc lidí. V Německu se
celkově nakazilo přes 109 tisíc lidí a nemoci podlehlo přes 2 tisíce lidí.

18:16 Britská bilance COVID-19 narostla na 7097 mrtvých, vláda hlásí o 938 obětí více než v úterý. Zároveň eviduje asi 8500 dalších lidí nakažených. Celkově je v zemi nakažených novým
koronavirem téměř 61 tisíc.

17:49 Město Ostrava zahájilo distribuci 4 tisíc lehkých ochranných štítů ostravským praktickým lékařům, stomatologům, pediatrům a otorinolaryngologům. Zdravotníci si je vyzvednou ve výdejním
místě v budově radnice na rohu Českobratrské ulice a Sokolské třídy. ČTK to dnes oznámila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

17:39 Evropská komise navrhla prodloužit uzavření vnějších hranic EU do 15. května. Omezení se vztahuje na schengenské země a přidružené státy - celkem zahrnuje 30 zemí.

17:36 Aktuální situace ohledně koronavirové nákazy v ČR:  Z údajů na webu Ministerstva zdravotnictví aktuálně vyplývá, že v ČR je k dnešnímu podvečeru hlášeno 5221 lidí nakažených
koronavirem. Počet úmrtí stoupl na 99, od rána tedy přibylo osm obětí. V naprosté většině jde o lidi starší 60 let. Uzdravených pacientů přibylo 52 a je jich 233. Během dneška zatím v Česku přibylo
204 případů nákazy novým typem koronaviru, což je oproti úterý nepatrně více. Smutné prvenství si podle aktualizovaných dat na webu Ministerstva zdravotnictví drží Praha, kde je 1274
potvrzených případů nákazy COVID-19. Ve Středočeském kraji je 635 potvrzených případů. V Moravskoslezském kraji se nakazilo 542 lidí a v Olomouckém kraji 477. V Jihomoravském kraji se
nemoc COVID-19 prokázala u 312 lidí. Podobně je na tom i Ústecký a Plzeňský kraj.

17:06 Léto by nemuselo být úplně bez festivalů populární hudby. Klíčové budou závěry krizového štábu a jeho týmu epidemiologů při zpracovávání plánů uvolňování opatření proti šíření koronaviru
včetně omezení shromažďování, které se bezprostředně dotýká festivalů. Jasněji by v této záležitosti mohlo být koncem příštího týdne. ČTK o tom po dnešním online jednání s ministrem kultury
Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) informoval Marek Vohralík, výkonný ředitel asociace Festas, která sdružuje tři desítky významných festivalů.

16:53 Policisté a strážníci zřejmě dostanou možnost ukládat pokuty až do 10 tisíc korun lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes
schválila Sněmovna. Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest. Kritici z řad opozice poukazovali na to, že opatření
vlády i ministerstva zdravotnictví jsou přijímána ze dne na den a jejich výklad nebývá jednoznačný. Není například jasné, zda policie bude pokutovat dodržování dvoumetrových rozestupů v
obchodech nebo nošení roušek v autech.

16:47 Omezení volného pohybu lidí na Slovensku kvůli koronaviru dnes, v první den jeho platnosti, vyústilo už dopoledne kvůli plošným policejním kontrolám na silnicích v rozsáhlé kolony. Situace v
dopravě vedla k slovní přestřelce mezi premiérem Igorem Matovičem a vicepremiérem Richardem Sulíkem. Matovič se odpoledne za problémy na silnicích omluvil, postup policie označil za
sabotáž příslušného usnesení vlády. Odpoledne už policisté podle médií přistoupili pouze k namátkovým kontrolám řidičů.

16:45 První paměťové mapy z dat mobilních operátorů jako součást chytré karantény by se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měly začít používat dnes. Jejich využívání podle
něj vázlo na smluvních vztazích mezi subjekty, které data využívají. Nový systém vyhledávání nakažených lidí, takzvaná chytrá karanténa, se na jihu Moravy testuje dva týdny, podle Prymuly se
ukázala řada drobných problémů, i některých větších. Řekl to novinářům. Podle něj platí, že plošně bude chytrá karanténa nasazena po Velikonocích.

16:43 O příspěvek 25 tisíc Kč může podle MF požádat až 700 tisíc OSVČ, státní rozpočet by to mohlo stát až 17,5 mld. Kč. Příspěvek schválila Sněmovna.

16:41 Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel dnes dopoledne 84letý vážně nemocný pacient, jež měl pozitivní test na COVID-19. V hradecké FN bylo odpoledne 11 hospitalizovaných lidí s
COVID-19. Šest pacientů bylo ve vážném stavu, z toho dva napojeni na plicní ventilaci.

16:39 Slovensko v úterý zjistilo 101 nakažených koronavirem, což je více než dvojnásobek dosavadního denního maxima. Novinářům to dnes řekl premiér Igor Matovič. Pozitivně testované jsou
také tři desítky obyvatel romských lokalit, na které se úřady ve spolupráci s armádou zaměřily při testování od minulého týdne v obavě, že právě osady s nízkým hygienickým standardem se mohou
stát ohništěm nákazy. Celkově testy na Slovensku dosud odhalily téměř 700 infikovaných, země dříve potvrdila dvě úmrtí v souvislosti s koronavirem.

16:38 V souvislosti s onemocněním COVID-19 zemřel první obyvatel Zlínského kraje. Starší muž zemřel v brněnské fakultní nemocnici, uvedl dnes v přenosu na facebooku hejtman Jiří Čunek
(KDU-ČSL).

V kraji je dosud 222 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Vyléčeno bylo 28 lidí.

16:11 Vítkovická nemocnice v Ostravě má od dnešního dne u vstupu do areálu zdravotnického zařízení speciální termokameru. Bezkontaktně dokáže během krátké chvíle změřit teplotu až 16
osobám najednou. Nemocnici má usnadnit třídění pacientů a pomoci k odhalení potenciálně nakažených pacientů s COVID-19. Novinářům to dnes sdělila mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

16:08 V Německu v úterý zemřelo dosud rekordních 254 lidí nakažených koronavirem, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Podle webu Worldmeters registruje spolková republika celkem
2066 obětí a 109 180 infekcí. Vědci z univerzity z dolnosaského Göttingenu ale mají za to, že ve skutečnosti už se koronavirem nakazily stovky tisíc Němců.

16:05 Země Visegrádské čtyřky (V4) uvolní 250 000 eur (6,8 milionu korun) z Mezinárodního visegrádského fondu na pomoc zemím Východního partnerství při boji s epidemií koronaviru. Dnes se
na tom dohodli ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, informovala v tiskové zprávě česká diplomacie. Jednání ministrů V4 prostřednictvím videokonference se uskutečnilo místo
plánovaného summitu V4 s Východním partnerstvím, který se kvůli epidemii nemohl uskutečnit.

15:54 Ministerstvo zdravotnictví připraví postupné uvolnění nemocniční péče pro běžné pacienty, část kapacity pro lidi s COVID-19 zůstane vyhrazená. Plán chce mít připravený příští týden, řekl
dnes ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nemocnice musely nařízením ministerstva omezit poskytovanou péči jen na nezbytně nutná vyšetření a operace. Kvůli tomu přicházejí i o peníze.

15:52 Ve dvou řeckých uprchlických táborech severně od Atén se nákaza koronavirem potvrdila u 28 migrantů. Oznámil to dnes v řeckém parlamentu podle agentury DPA ministr pro migraci Notis
Mitarakis. V táborech Malakasa a Ritsona, které jsou po prvních záchytech infekce už několik dní v karanténě, žije dohromady na 4800 lidí. V táborech na řeckých ostrovech dosud podle ministra
nákaza evidována nebyla.

15:47 Na některých místech Spojených států dopadá koronavirus nepoměrně více na místní černošské obyvatelstvo. S odvoláním na data zveřejněná několika státy a velkými městy to napsal list
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The New York Times, podle nějž za tímto úkazem stojí hluboce zakořeněné nerovnosti v přístupu ke zdrojům a zdravotní péči u této americké menšiny.

15:34 Ve Švýcarsku začíná klesat počet nových potvrzených případů nákazy koronavirem. Třetí den v řadě jich bylo méně než 600, informoval dnes Spolkový zdravotnický úřad (BAG). Celkem se
ve Švýcarsku virem SARS-CoV-2 podle webu Worldmeters nakazilo 22 789 lidí a nemoci COVID-19 podlehlo 858 pacientů. Příznivý trend hlásí také Rakousko, kde za 24 hodin přibylo jen 343
pacientů. Obětí si zde COVID-19 vyžádal 273.

15:36 Italský turistický sektor letos počítá kvůli koronavirové krizi s poklesem tržeb o 70 až 80 procent. Možné ztráty pak odvětví odhaduje na 120 miliard eur (3,3 bilionu Kč). V dnes zveřejněném
rozhovoru s milánským listem Sole 24 Ore to uvedl prezident italského turistického svazu Confcommercio Confturismo Luca Patane. Cestovní ruch se podle Světové rady pro cestování a turistiku
(WTTC) na hrubém domácím produktu (HDP) Itálie podílí asi 13 procenty.

15:29 Propad cestovního ruchu kvůli koronaviru z tuzemských regionů nejvíce zasáhne Prahu. Spotřeba tu může klesnout o téměř 64 miliard korun a ohroženo je přes 36 600 pracovních míst.
Hned po hlavním městě současná situace nejvíce postihne Karlovarský a Jihomoravský kraj. V obou regionech je ohroženo bezmála 14 tisíc pracovních pozic. Vyplývá to z průzkumu, který pro
státní agenturu CzechTourism, zpracovala společnost Economic Impact.

15:14 Evropská komise se s členskými státy Evropské unie neshodla na společném plánu, který by koordinoval rušení mimořádných opatření zavedených kvůli koronaviru. Unijní exekutiva chtěla
dnes původně prezentovat návrh strategie jejich uvolňování, po negativních reakcích části zemí jej však odložila přinejmenším o týden. Komisaři dnes prostřednictvím videokonference diskutovali
o tom, jak zohlednit různou situaci v členských zemích, oznámil mluvčí EK.

15:06 V Nizozemsku za den přibylo 969 pozitivně testovaných a 147 mrtvých. Belgie hlásí dalších 205 úmrtí kvůli COVID-19, klesl však počet hospitalizovaných.

14:55 V Íránu za den přibylo 121 úmrtí na koronavirus a nově nakažených je tam za 24 hodin 1997. Oznámil to dnes mluvčí ministerstva zdravotnictví. Jak uvedla agentura Reuters, Teherán
opravil své původní údaje o celkových počtech na 64 586 infikovaných a 3993 mrtvých. Původní čísla byla o něco vyšší. Mluvčí také sdělil, že mezi nakaženými je 3956 lidí v kritickém stavu.

14:52 Některé české čerpací stanice v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, přijatými mimořádnými opatřeními vlády a slabší poptávce motoristů přerušily provoz. Řada dalších činnost omezila.
Vyplývá to z vyjádření firem a zjištění ČTK. Dvojka trhu, skupina MOL, má v ČR mimo provoz 29 pump. Deset stanic z 33 má v provozu síť Free1 GAS, která působí na česko-německých
hranicích. Lídr trhu, Benzina, omezil zhruba na 30 pumpách provozní dobu, dočasně uzavírat stanice se nechystá.

14:50 Senát bude příspěvek živnostníkům kvůli epidemii koronaviru schvalovat ve čtvrtek odpoledne. Projedná i návrhy, které se týkají nezaměstnaných a úřadů práce. Termín a návrh programu
schůze dnes zveřejnil na svém webu. Senátoři chtějí přednostně projednat normy, které v úterý večer schválila Sněmovna ve stavu legislativní nouze.

14:45 Aktuální situace ohledně koronavirové nákazy ve světě vypadá následovně:  Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal v Evropě hranici 750 tisíc. Vyplývá to z dat,
která shromáždila a dnes zveřejnila francouzská tisková agentura AFP. Celosvětově se virem SARS-CoV-2 nakazilo přes 1,4 milionu lidí. V Evropě je tak více než polovina všech nakažených na
světě.

14:30 Středočeská města zareagovala na uvolňování vládních nařízení kvůli koronaviru a otevírají veřejná sportoviště. Například v Příbrami však zůstává nadále zavřený areál Nového rybníka, v
Kolíně ještě nebudou v provozu uzamykatelná hřiště – například na Kmochově ostrově nebo na sídlišti. Radnice vyzývají návštěvníky, aby dodržovali bezpečnostní opatření.

14:26 Americká společnost Honeywell pravděpodobně postaví u Olomouce závod na výrobu respirátorů s kapacitou pět milionů kusů měsíčně. Vybudován by měl být během čtyř měsíců. Karel
Havlíček uvedl, že zástupci vlády a vedení firmy jsou těsně před uzavřením dohody. Podle Havlíčka nepůjde o investiční pobídku, stát se ale zaváže odebírat část produkce.

14:22 Automobilka Škoda Auto dnes potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii koronaviru, a to až do 27. dubna. Původně se měla výroba spustit
v pondělí 6. dubna.

14:02 Systém tzv. chytré karantény v současnosti nikdo nevyužívá. Tvůrce vzpomínkových map ani operátoři nedostali za poslední týden žádný požadavek.

14:00 Itálie kvůli viru uzavře přístavy lodím, na nichž zachraňují migranty humanitární organizace. Podle vlády přístavy nemohou být považovány za bezpečné.

13:51

13:46 Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Světové zdravotnické organizaci (WHO) pozastavením plateb z amerických fondů, což odůvodnil tím, že tato agentura OSN nezvládla
situaci kolem šíření koronaviru a že je příliš zaměřená na Čínu. Americký prezident to prohlásil v úterý večer místního času na tiskové konferenci v Bílém domě. Ředitel WHO pro Evropu Hans
Kluge dnes odvětil, že pozastavení financování v akutní fázi pandemie není dobrý nápad, a popřel, že by organizace jakkoli stranila Číně.

13:28 Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, má dnes jednání ligového výboru, na němž bude řešit dohrání přerušené sezony.

13:10 Míra nezaměstnanosti v ČR v březnu ještě na opatření spojená s šířením koronaviru prakticky nereagovala. Vykázala tak úroveň tří procent, což je výrazně lepší výsledek, než s jakým trh
počítal (ve střední hodnotě analytických odhadů trh dle Bloombergu počítal s úrovní 3,6 procenta). Mezi analytiky se dokonce objevovaly odhady, že by míra nezaměstnanosti mohla už právě za
březen překonat pětiprocentní úroveň.

12:53 V Česku se přes Velikonoce nebudou zpřísňovat bezpečnostní opatření, současná jsou dostačující. Po jednání Ústředního krizového štábu to dnes řekl jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD).
Policie bude podle něj dodržování opatření v ulicích kontrolovat stejně jako doposud.

12:48 Americký výrobce elektromobilů Tesla kvůli koronaviru dočasně sníží mzdy. Postradatelné pracovníky navíc pošle na neplacenou dovolenou.

12:35 Nemoc COVID-19 se v uplynulých týdnech vyskytla i na kolejích pražských VŠ. Potvrdila se u sedmi studentů, kteří pobývali na kolejích ČZU, VŠE a UK.

12:28 Ve středních Čechách zemřeli další dva lidé s koronavirem, celkem je v kraji osm obětí nemoci. V kraji je potvrzeno 573 případů nákazy.

12:23 Ústí nad Labem odeslalo pokuty za 102 000 korun za přestupky v souvislosti s dodržováním krizových opatření nařízených vládou. V březnu městská policie řešila 234 takových přestupků,
týkaly se nenošení roušek, sdružování se na veřejných prostranstvích a podobně.

12:03 Uzavření čínského města Wu-chan, kde koronavirová nákaza propukla, bylo po více než dvou měsících zrušeno.

11:54 Na Pradědu už se od dnešního rána opět lyžuje. Nadále platí nařízení ohledně rozestupů, a to i při nasedání na vlek. Lyžaři rovněž musí mít v rámci zamezení šíření onemocnění ochranné
roušky.

11:37 Počet lidí nakažených koronavirem je ve světě celkem 1 436 841, obětí je podle nejnovějších informací více než 82 000. Vyléčit se doposud podařilo více než 303 000 lidí.

11:28 Nekontrolovatelné šíření koronaviru v ČR se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha podařilo zastavit, země se tak může pomalu začít připravovat na návrat k běžnému životu, řekl
novinářům na dnešní tiskové konferenci.

11:18 V pražské zoo se za 25 dní, kdy je vyhlášen nouzový stav, narodilo 60 mláďat celkem šestadvaceti druhů zvířat. Mezi nimi je například slůně, lemuří dvojčata či jehně.

11:05 Úřad vlády informoval, že dnešní jednání vlády, jež mělo probíhat prostřednictvím videokonference, se přesouvá na čtvrtek. Na programu bude prodloužení nouzového stavu, finanční pomoc
kultuře a další opatření související s koronavirem.

10:54 Dnes dopoledne proběhne další tisková konference Ústředního krizového štábu v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) na téma řešení situace ohledně pandemie koronaviru.

10:41 Adam Vojtěch informoval, že lidí zotavených z koronaviru je v ČR již 181, tedy o 9 více než včera.

10:33 Záchranářům v Jihomoravském kraji přináší tamní obyvatelé dezinfekce, roušky, jídlo, nápoje, ale také hračky, aby jim prokázali svou vděčnost a dodali energii. Jihomoravská záchranka má
rovněž 8 nových nejmodernějších sanitek.

10:25 Donald Trump na Twitteru zkritizoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), podle něj je „pročínská“ a situaci ohledně koronaviru „zbabrala“, když na jejím počátku vydala špatné
doporučení. WHO na konci ledna doporučila státům nezavírat své hranice. V ten samý den oznámil Washington nová omezení pro cestování z Číny do Spojených států, přičemž byl vstup do USA
zakázán cizincům, kteří za posledních 14 Čínu navštívili. Podle Trumpa byl tento krok ukázkou toho, že americká vláda reagovala rychle a správně, ačkoli federální úřady na počátku roku varování
odborníků ignorovaly. Sám Trump přitom ještě na konci února situaci ohledně koronaviru zlehčoval.

10:07 Nemocnice v Břeclavi ohlásila, že dalších pět sester z jejího interního oddělení se nakazilo koronavirem. V minulém týdnu se COVID-19 potvrdil u tří lékařů a tří sester z interny. Oddělení je
momentálně v provozu, ale nepřijímá žádné nové pacienty. V kraji je nyní 303 potvrzených případů nákazy.
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09:56 Zakladatel společnosti Twitter Jack Dorsey přislíbil darovat 1 miliardu dolarů na boj proti pandemii koronaviru. Chce tak inspirovat další lidi a především pomoci v souvislosti s nedostatkem
plicních ventilátorů a ochranných pomůcek ve Spojených státech.

09:48 V Německu za včerejší den přibylo 4003 lidí nakažených koronavirem a 254 jich na komplikace související s nemocí zemřelo. Německo momentálně hlásí 103 228 nakažených a 1861
mrtvých.

09:32 Donald Trump na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy v nadcházejících týdnech získají 110 000 ventilátorů, které jsou klíčové v péči o pacienty nakažené COVIDem-19 ve vážném
stavu. Zároveň si však nemyslí, že budou tyto přístroje potřeba.

09:17 V Liberecké krajské nemocnici stoupl o tři na 11 počet pacientů s onemocněním COVID-19. Ani u jednoho není stav vážný. Deset pacientů se léčí na infekčním oddělení a jeden je na ARO.
Liberecká nemocnice je v kraji jediná, která přijímá pacienty s tímto onemocněním.

08:58 Biosenzor, který má odhalit koronavirus v tekutinách i na površích, vyvíjejí vědci z Akademie věd. Prototyp by mohl být hotový do několika měsíců.

08:55 Britský premiér zůstává v nemocnici, je ale ve stabilizovaném stavu, uvedl člen vlády. Johnson strávil kvůli nemoci COVID-19 již druhou noc na JIP.

08:33 Kněz v Polsku v období Velikonoc nabízí věřícím zpověď z okénka jejich auta na parkovišti před kostelem ve Varšavě, kde působí. Jinde v silně katolickém Polsku duchovní za nynější
koronavirové nákazy čekají na lidi ve svých autech, ti k nim najíždějí do bezpečné vzdálenosti a vyznávají se ze svých hříchů.

08:15 Na D2 je na hraničním přechodu Lanžhot-Brodské směrem na Slovensko dnes po ránu asi desetikilometrová kolona kamionů. Vyplývá to z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.
Slovensko kvůli šíření nového typu koronaviru obnovilo kontroly na hranicích. Kolona kolem 7:45 začínala zhruba mezi Břeclaví a Lanžhotem, podle dálniční informační tabule je mezi 50. až 60.
kilometrem. Poslední volný sjezd je exit 48 Břeclav.

08:00

07:45 Včera večer se stal jednou z obětí koronaviru i muž hospitalizovaný v příbramské nemocnici.

07:15 Turecko dnes oznámilo téměř 4000 nových případů nákazy koronavirem a také 76 dalších úmrtí z řad nakažených za poslední den. Celkem tak tato osmdesátimilionová země eviduje od
prvního potvrzeného případu 34 109 nakažených a 725 obětí nemoci COVID-19.

07:00 Velká cena Kanady formule 1 byla kvůli koronaviru odložena. Oznámili to organizátoři závodu, který se měl uskutečnit 14. června.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 9

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (16:01:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Odpolední Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

… seniory pocelém Česku je v tzv. dobrovolné , karanténě , vyplývá to zdat Asociace poskytovatelů sociálních služeb zaměstnance z práce , vůbec neodcházejí aby snížili riziko45 nákazy
novým typem koronaviru zařízení jsou tak úplně zavřená , obyvatelé dosud uzavřeného čínského Wu-chanu mohou dnes poprvé od konce ledna opustit město Wu-chan uzavřeli kvůli epidemii
koronaviru , první příznaky se tam objevily v prosinci 15:31 00 provoz ve městě už obnovili některé továrny na výrobu oceli a automobilů , znovu se otevřela také nákupní střediska na noční obloze
dnes bude tzv. super úplněk Měsíce na své oběžné dráze dostane do přízemí , tedy do bodu nejblíže 15 k planetě Zemi měsíc tak bude oproti běžným úplňkům , zhruba o třináct % větší , hlavně
ale bude zářit jasněji , podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd bude super úplněk dobře viditelný celou noc 30 kvůli pandemii nebude v plánovaném termínu osmnáctého
května , rozlučka s kariérou dánské tenistky Caroline Wozniacké ta se měla v exhibičním duelu střetnout se svou americkou kamarádkou Serenou Williamsovou pořadatelé aktuálně hledají pro 45
vyprodaný duel v Kodani , nové datum Zelená vlna , známe lepší cestu kolony na hraničních přechodech v Praze je ucpaná , Strakonická ulice na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy je stále
15:32 00 stejná situace před hraničním přechodem Lanžhot , kvůli kontrolám na Maďarsko slovenské hranici , je stále provoz pozastavováno už na české straně a fronta nákladních vozidel se tak
táhne z padesátého až na šedesátý km a navíc hodně , ucpaný je teď i sousední přechod 15 na Slovensko Hodonína směrem na Slovensko dá budovat mě je to , pane kamiony drolit straně
hvězdy a spal 30 v Praze je teď už pouze jedna delší kolona , a to ve Strakonické ulici směrem z Barrandovského mostu na Pražský okruh , kolona začíná už za mostem a pokračuje až do
omezení tu Lahovic , dá se to osobním autem , objet přes ulici k Barrandovu a Pražský okruh a 45 také v Brně , čekejte zdržení na okruhu v Žabovřeské ulici směrem na Královo Pole pomalu se
tady jede s pisáreckého tunelu až do omezení úprav i další zelená vlna , nejpozději za půl 15:33 00 hodiny call centrum Zelené vlny osm set padesát tři , pět set padesát , o bezpečí na vašich
cestách se postará nová Škoda Octavia , Škoda auto , sponzor programu 15 noci bude skoro jasno , teploty klesnou na pět až jeden stupeň , při uklidnění větru ojediněle naměříte asi jeden , tolik
zprávy řádné 30 vysílání ČRo + , pokračuje odpolední + patnáct hodin a třicet tři a půl minuty , shodnou se ministři financí zemí EU na tom , jak pomoci ekonomice se zotavením , až skončí
pandemie koronaviru , v čem se názory jednotlivých států liší , Japonsko 45 věnuje experimentální lék pro boj s nemocí , kolik devatenáct z dvaceti zemí , knězem mezi nimi i Česko , co můžeme
od kroku japonské vlády očekávat , uslyšíte také , jak to vypadá , když je mladý klavírní virtuos se zavřený ve svém kostele , 15:34 …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020
(17:47:48)

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,do Aktualit na webu APSS ČR jsme vložili návod k bezpečnému používání osobních ochranných prostředků při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19, odkaz
zde: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=399.Návod zpracoval Státní zdravotní ústav, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice, Ústav ošetřovatelství 3. lékařské
fakulty University Karlovy. Na tomto odkazu https://youtu.be/rdubDk-yLiA se také můžete podívat na instruktážní video.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

36. Odpolední Plus (automat)   
seznam | nahoru

37. Vážení přátelé,do Aktualit na webu APSS ČR jsme…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (12:05:50) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Karlovy Vary - Zprávy (automat) ČRo - Karlovy Vary

Otevřít originál | Otevřít detail

…vu pro seniory se dobrovolně uzavřelo do karanténybojí se dalšího šíření koronaviru vyplývá to z aktuálních dát Asociace poskytovatelů sociálníchslužeb zaměstnanci tak zůstávají se svými
klienty uvnitř a nechodí domů jedním 45 z preventivně uzavřené Zařízení je Domov pro seniory ve Znojmě v budově nyní přibývá kromě seniorů i62 pracovníků kteří se o ně starají další domovy se
pak dobrovolné karanténě také chystají většina tradičních 12:02 00 kulturních akcí se kvůli nařízení vlády v souvislosti s rozšířením nákazy virem přesune pravděpodobně až na podzim česká
divadla začnou zřejmě hrát až od příští sezony uzavřený jsou galerie nebo třeba koncertní síně pořadatelé museli zrušit knižní veletrhy nebo festivaly 15 vážné hudby zavřít museli taky hrady a
zámky Ministerstvo kultury proto vládě předložilo program na záchranu kultury řekl ve vysílání Českého rozhlasu ministerstvo to Lubomír Zaorálek z ČSSD programování 30 a převádění na
sociální sítě třeba virtuálních prohlídek v dopravě jsi sám nebo za mě snaží 45 Pavel Hynek se stal novým sportovním ředitelem hokejistů extraligového Litvínova zkušený padesátiletý kouč který
pracoval poslední dvě sezony jako asistent trenéra v Soči v kontinentální lize nahradil Josefa beránka severočeši o změně informovali na svém 12:03 00 webu počasí dnes bude jasno k večeru
přechodné až polojasno nejvyšší teploty očekávejte 18 až 21 stupňů Celsia na horách potom 14 až 17 stupňů Celsia povane 15 slabý Severovýchodní vítr rozptylové podmínky jsou dobré aby
ona jedničce tedy mírná zátěž Český rozhlas Karlovy Vary rádio vašeho kraje 30 Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary Chebu je úplně uzavřená ulice Valdštejnova provádí se tam sanace
kanalizace objížďka je značená a v Mariánských Lázních v ulici U Nemocnice 45 probíhají stavební práce jeden jízdní pruh uzavřen objížďka vede přes ulici Komenského Šťastnou cestu přeje
Český rozhlas Karlovy Vary Zelená vlna zavolejte IV

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (12:06:35) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Brno - Zprávy (automat) ČRo - Brno

Otevřít originál | Otevřít detail

…6253645'>zaměstnanci opustit budovu zůstávají se svými klienty uvnitř a nechodí domů vyplýváto z aktuálních dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb jedním z takových míst je
Domov pro seniory ve Znojmě ředitelka tamního centra sociálních služeb Radka 12:01 00 Sovjáková říká že takové opatření potrvá nejméně dva týdny na jižní 15 Moravě je podle dat platných
dnešnímu ránu 289 potvrzených případu nákazy koronaviry uvádí to Ministerstvo zdravotnictví 30 na svatbu nejvíce nemocný zůstává v Brně nejméně na Hodonínsku celkem 26 lidí v kraji se s
nemocí ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně je momentálně hospitalizovaného 10 pacientů z celé Moravy u kterých má nemoc vážnější 45 průběh Ministerstvo zdravotnictví zrušilo zákaz
prodeje respirátorů nejvyšší třídy ffp3 jiným odběratelům než státu který vyhlásilo 6. března situace podle něj teď řeší na řízení dodávky českých firem které 12:02 00 vyrábějí přímo pro Resort
zdravotnictví respirátory nejvyšší třídy ochrany podle ministerstva potřebuji lékaři kteří pečují o pacient při procedurách kde vzniká Aerosol například při zavádění dýchací podpory měli by je
používat také pracovníci 15 infekční kliniku urgentních příjmů nebo Zdravotnické záchranné služby Italská vláda by ode dneška mohla začít pracovat na částečném zmírnění omezení volného
pohybu a povolit Alespoň některé činnosti Premiere 30 Giuseppe Conte bylo to měl odpoledne 1 expertním týmem v zemi zemřelo na onemocnění způsobené novým koronerem přes 16 500 osob
na 23 nemoci uzdravilo v rakouské spolkové zemi Tyrolsko 45 skončí celoplošná karanténa platit Bude už je na celo rakouské omezení pohybu obecně chce vláda po Velikonocích přistoupit ke
zmírnění všech opatření bude ale záležet na tom jak se lidé budou o velikonocích rozšíří se naopak povinnost 12:03 00 zakrývací ústa a nos na veřejnosti Spolkový kancléř Sebastian Kurtz Eda v
tomto ohledu za příklad v Česko Slovensko o Velikonocích omezí pohyb lidi faktický zákaz vycházení začne platit už ve středu dohlížet na něj budou policisté 15 a vyčlení se k tomu také další
tisícovka vojáků Co dát si budou moct vycházet na nákup jsem do zaměstnání nebo k lékaři povolené budou i návštěvy přírody ale pouze v rámci svého okresu a lidé se nesmí shromažďovat 30
nad rámec těch kteří spolu žijí v jedné domácnosti premiér Igor matovič má pocit že Slovensko je premiantem v prevenci proti šíření nákazy koronaviru a Nesmíš si to kvůli svátkům a pokazit
zbytočné 45 nákazám a zbytečně smrkám další dlouhý policisté budou třeba hlídkovat na hlavních silničních tazích a kontrolovat kam lidé cestuji v Bratislavě Pavlína nečásková Český rozhlas
zprávy

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Zprávy (automat) (ČRo - Zlín - Zprávy (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.04.2020 (14:29:30) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.cz - Brněnský deník Michal Hrabal

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Roušky, respirátory i potravinové balíčky začala distribuovat od středy Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Jedno z míst, kde, shromažďují ochranné pomůcky a
další potřebný materiál za více než patnáct milionů korun, je také sklad v brněnské Bělohorské ulici v Židenicích.

„Jde o obrovskou vlnu solidarity nejen jednotlivých obyvatel, ale hlavně celé řady firem, kterým není osud sociálních služeb a jejich zaměstnanců lhostejný a rozhodly se je zachránit,“ uvedl
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký.

Většina materiálu je už ve skladech, na další se čeká nebo jsou na cestě. Potřebné pomůcky zamíří k vícnež osmi stům poskytovatelům sociálních služeb.

Provoz obou distribučních skladů a rozvoz po celé republice zajišťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a společnosti Iresoft a Sazka. „Jak chcete udržet zdravé seniory a lidi s

38. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

39. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

40. Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte
se  seznam | nahoru
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postižením, když nemáte ani základní ochranné pomůcky? Nedivím se, že se pak stávají situace, že se virus rozšíří po celém zařízení a pak hrozí velká tragédie, protože důchodci jsou ta
nejohroženější skupina obyvatelstva. A chápu frustraci lidí, kteří tomu musí čelit v první linii,“ řekl jednatel společnosti Iresoft Jiří Halousek.

Online reportáž

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte se ( Denik.cz - Znojemský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Tady třídí ochranné pomůcky
za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte se (Denik.cz - Hodonínský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem.
Podívejte se (Denik.cz - Blanenský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte se ( Denik.cz - Břeclavský deník,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb); Tady třídí ochranné pomůcky za 15 milionů na boj s koronavirem. Podívejte se ( Denik.cz - Vyškovský deník, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.04.2020 (09:41:15) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Zdravezpravy.cz - Články zdravezpravy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Alzheimercentrum Ostrava s 57 nakaženými osobami nemocí covid-19 má už zajištěný personál pro své klienty. Počítá i s pomocí dobrovolníků. Ochranné zdravotnické
pomůcky zařízení dostalo od kraje, ale stále jich nemá dost. Covid-19 se v Ostravě rozšířil i do Domova pro seniory Iris.

Alzheimercentrum Ostrava, kde se v tomto týdnu prokázala hromadná nákaza nemocí covid-19, už od kraje obdrželo několik krizových balíčků ochranných prostředků. Zařízení se podařilo
stabilizovat i personálně. A to především díky dobrovolníkům. O ochranné prostředky má centrum zájem i nadále.

„Od Moravskoslezského kraje jsme obdrželi několik krizových balíčků ochranných pomůcek. Ochranné prostředky se nám podařilo získat také od veřejnosti díky páteční výzvě. V současné
chvíli máme také již dostatek personálu, který jsme připraveni doplnit z řad dobrovolníků,“ říká za Alzheimercentrum Ostrava Martina Svobodová s tím, že si pomoci velice váží a děkuje za ni.

Podle ní však kvůli vysoké spotřebě jednorázových pomůcek zařízení ochranný materiál stále poptává. Nejvíce pak jednorázové voděodolné obleky, ochranné pláště a také respirátory třídy FFP2
a FFP3. Dobrá zpráva je, že počet nakažených dále nevzrostl. Zařízení má doposud 40 pozitivně testovaných klientů a 17 zaměstnanců.

Covid-19 v alzheimercentru v Ostravě

Na hromadnou nákazu infekcí covid-19 se v ostravském centru přišlo poté, kdy jedna z klientek zařízení musela v tomto týdnu kvůli jiným zdravotním problémům do nemocnice. Tam ji na
koronavirus preventivně otestovali a potvrdili u ní pozitivní nález. Pak začalo celoplošné testování obyvatel i personálu v Alzheimercentru Ostrava. Ve čtvrtek v zařízení zdravotníci potvrdili 24
pozitivních klientů a devět jeho zaměstnanců. V dalších dnech se testování opakovalo a rychlotesty prokázaly koronavirus u dalších 16 klientů a osmi zaměstnanců. To znamená, že nemocí covid-
19 se tam nakazila více než třetina osob. V běžném režimu má Alzheimercentrum standardně 77 klientů a 70 zaměstnanců.

Zákaz návštěv ve všech zařízeních Alzheimercenter platí již od 2. března 2020 [byl zaveden ještě před doporučením Bezpečnostní rady státu]. Společnost Alzheimercentrum, která provozuje
třináct center po republice, se řídí krizovým plánem ze dne 10.3. 2020, který byl vypracován v souladu s doporučeními Asociace poskytovatelů sociálních služeb [APSS], zveřejněných 5.3.
2020.

Více: Nemoc covid-19 tvrdě zasáhla první domovy pro seniory

„V našich centrech jsme vymezili pokoje pro izolaci klientů v případě potřeby zavedení bariérového systému péče. Denní aktivity klientů jsou realizovány i nadále, ovšem individuální formou, za
dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření,“ uvedla společnost Alzheimercentrum, jež má sídlo v Praze na stránkách svého ostravského centra. 

Covid-19 postihl i domov pro seniory Iris v Ostravě

Nemoc covid-19 se potvrdila v Ostravě u vícero obyvatel i zaměstnanců i v dalším zařízení pro seniory. Jde o Domov pro seniory Iris, který potvrdil koronavirus u 18 klientů a pěti jeho
zaměstnanců. Pozitivní zprávou je, že během soboty dodal Moravskoslezský kraj do zařízení sociálních služeb rychlotesty pro plošné testování jak zaměstnanců, tak klientů.

„Plošně testovat zaměstnance i klienty pobytových sociálních služeb v regionu jsme se rozhodli proto, že tato skupina lidí patří k nejohroženějším nákazou koronavirem a její šíření v
hromadných zařízeních je rychlé a nebezpečné,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák [ANO].

Důležité je podle něj otestovat nejenom zaměstnance, kteří se o klienty starají, ale také seniory a zdravotně postižené lidi, kteří v domovech žijí.

„Ti mohou být totiž také bezpříznakovými přenašeči,“  dodal s tím, že plošně testovat zaměstnance i klienty mohou zařízení ihned po obdržení testů. Formálně jim to však nařídí v úterý po
Velikonocích. Aniž by vysvětlil, proč až po Velikonocích.

20 tisíc rychlotestů do každého kraje

Rychlotesty, kterých má každý kraj podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] obdržet 20 tisíc kusů, mají dostat zařízení poskytující odlehčovací pobytové služby, domovů seniorů,
domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně Moravskoslezský kraj má v regionu takových zařízení celkem 120, služby v nich využívá 8 673 klientů a
pracuje 9 711 zaměstnanců.

Podle informací z Krajské hygienické stanice v Ostravě je k sobotní [11.4.] 19 hodině v kraji celkem 624 pozitivně testovaných osob na koronavirus, z nichž se již 31 nakažených vyléčilo. Nejvíce
nemocných s covid-19 je na Frýdecko-Místecku 140 infikovaných a na Opavsku, kde jich je podle ostravských hygieniků celkem 74.

–ČTK/VRN–

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

41. Covid-19: K alzheimercentru v Ostravě přibyl domov Iris   
seznam | nahoru
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10.04.2020 (08:49:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Vysocina-news.cz - Články Aneta Slavíková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Od 17. března funguje Infolinka města Humpolce, která je určena osamoceným seniorům, osamoceným lidem s hendikepem či zdravotně znevýhodněným, jedincům i rodinám v
karanténě a také starostům obcí v rámci ORP Humpolec. 

Každý všední den od 9.00 do 12.00 mohou zájemci zavolat na telefonní číslo 565 518 157  nebo 565 518 158  a domluvit se na podpoře, kterou potřebují – ať už jde o pomoc s nákupy, pomoc s
donáškou oběda, s venčením psa a podobně. Zprovoznění linky bylo jedním z prvních opatření, ke kterým město Humpolec ve spolupráci s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Městského
úřadu Humpolec přistoupilo, a to především z důvodu zajištění péče o nejpotřebnější, ke kterým patří senioři. Ve spolupráci s profesionálními poskytovateli sociálních služeb, které město
Humpolec dlouhodobě finančně podporuje, přicházely další projekty, jejichž cílem je doplnit péči, kterou z různých důvodů nemohou zajistit rodiny.

Infolinka města Humpolce je určená také pro osamocené seniory
Ještě před samotným zřízením městské infolinky byla na programu jednání vedení města s poskytovateli sociálních služeb i se zástupcem praktických lékařů. Cíl byl jasný: zajistit pomoc
především seniorům, kteří žijí sami a nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, přátel nebo sousedů. Město požádalo o zmapování situace jak sociální služby, tak i praktické lékaře. Zároveň
se zaměřilo na šíření informace o této možnosti pomoci, a to jak přes média (telefonní kontakty běží například v titulcích během vysílání televizního kanálu ČT24), tak i přes web, sociální sítě,
mobilní rozhlas, tradiční městský rozhlas i Radniční listy, které jdou doručovány do schránek všech domácností v Humpolci a jeho místních částí. Místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner, do
jehož gesce patří místní části, navíc osobně informoval předsedy tamních osadních výborů a požádal je, aby tuto zprávu pomohli šířit dál, případně infolinku potřebným, o nichž vědí, doporučili.

Zatímco městská infolinka slouží pro ty, kteří by pomoc uvítali, na kontakty Dobrovolnického centra Humpolec a Světlá nad Sázavou Fokusu Vysočina volají ti, kteří svou pomoc nabízejí.
„Dobrovolnické centrum jsme s žádostí o spolupráci oslovili z toho důvodu, že se profesionálně věnuje koordinaci dobrovolníků. Kromě toho nabízejí dobrovolníkům dobrovolnickou smlouvu a s ní i
pojištění,“ vysvětlila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová. Dodala, že podle poslední zpětné vazby výrazně převyšuje počet dobrovolníků nad počtem potřebných. „Vnímáme to na jedné
straně pozitivně, protože je evidentní, že velmi dobře fungují rodiny nebo sociální služby. Na druhé straně vyzýváme seniory, ale i další zmíněné cílové skupiny, pro které městská infolinka slouží,
pokud pomoc potřebujete, neostýchejte se a zavolejte. Naši pracovníci s vámi proberou vaši situaci a domluvíte se na možném řešení. Infolinka je tu pro vás,“ uvedla Alena Kukrechtová. Město
Humpolec dlouhodobě finančně podporuje fungování sociálních služeb pro obyvatele města a jeho místních částí, navíc je v případě potřeby připraveno i na mimořádné příspěvky související s
překonáním tíživých situací během koronavirové pandemie.

Základní školy jsou uzavřené, ale tamní školní jídelny fungují
Jedním z prvních krizových opatření vydaným Vládou České republiky bylo uzavření základních škol. Město Humpolec zřizuje dvě, a sice Základní školu Hálkova a Základní školu Hradskou. Obě
navíc provozují školní jídelny, které ovšem nevaří „pouze“ pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro takzvané cizí strávníky. Jejich počet přitom není zanedbatelný a většinu z nich tvoří senioři.
„Po debatě jsme ředitele obou základních škol požádali, aby provoz školních jídelen nezastavili. Pokud by se zavřely, doslova stovky seniorů by zůstaly bez hotových obědů. Nepočítáme přitom
strávníky, kteří chodí do zaměstnání a pro které by zavření školních jídelen bylo také velmi nepříjemné. V té souvislosti jsme kontaktovali i ostatní jídelny ve městě, které běžně vaří hlavně pro
školáky a pedagogy, a které se také rozhodly fungovat. Opakovaně děkujeme všem zaměstnancům všech jídelen ve městě, že toto chápou a jsou pro obyvatele města důležitou oporou,“ řekl
starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

V Humpolci jsou v provozu jídelny:
Základní škola Humpolec, Hálkova (zřizuje město Humpolec) 
Základní škola Humpolec, Hradská (zřizuje město Humpolec)
Česká zemědělská akademie 
Jídelna Rodinka

Dobrovolníci šijí roušky a pomáhají je dostávat mezi lidi
Nedostatek ochranných pomůcek, k nimž patří roušky nebo respirátory, a přitom vládní nařízení o povinnosti nosit na veřejnosti ochranu nosu a úst vzbudilo po celé zemi vlnu solidarity. Ženy a
dokonce i muži zasedli k šicím strojům a nabízeli látkové roušky nejen svým rodinám a známým, ale také dalším. Dodávky těchto potřeb soustřeďuje v nouzovém stavu stát, který to, co dokázal
sehnat, posílal hlavně lékařům do nemocnic, kde jich přesto byl po dlouhý čas nedostatek. Během necelého týdne se městu Humpolec díky dobrovolníkům, které buď oslovilo, anebo kteří se
přihlásili sami, podařilo v ulicích města zdarma rozdistribuovat minimálně patnáct set roušek. Hlavními stanovišti pro distribuci mezi občany města byly prostory před obchody a hlavními adresáty
pak senioři. K začátku dubna se podařilo vytvořit z dodaných roušek rezervu. Pokud někdo potřebuje roušku, může zavolat na městskou infolinku a domluvit se na předání. Bude pokračovat i
distribuce přímo v ulicích města. „Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří pomohli, ať už přes město Humpolec, anebo skrze vlastní iniciativu a vlastní cesty. Mezi dobrovolníky byli i tací,
kteří sami patří k ohroženým skupinám, ale přesto chtěli svými dovednostmi pomoci ostatním, například manželé v penzi, kteří rouškami zásobili pracovníky městských příspěvkových organizací,
děti i další,“ podotkla Alena Kukrechtová s tím, že až vše skončí, město plánuje pro všechny pomocníky připravit i „osobnější“ poděkování.

Přibyla krizová linka Poradny Mezi stromy. Vznikají i další projekty na pomoc potřebným, do nichž se město Humpolec v zájmu rozšíření informovanosti a nabídky pomoci zapojuje, například mapa
pečovatelské péče

Poradna Mezi stromy nabízí v souvislosti s epidemií koronaviru mimo své běžné služby také krizové poradenství těm, na které aktuální situace doléhá, prožívají úzkost, strach a potřebují si s někým
promluvit. Telefonní číslo 722615937 je k dispozici každý všední den od 9.00 do 17.00, případně lze napsat e-mail na poradna@hospicmezistromy.cz. Poradnu Mezi stromy finančně podporuje
i město Humpolec.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pak spustila webovou aplikaci, kde si každý senior nebo rodinný příslušník může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho
obce, zkontaktovat se s nimi a projednat možnou spolupráci. „Tento projekt jsme sledovali a připomínkovali tak, aby zahrnoval i informace z Humpolce. Může být užitečný například pro rodiny,
které bydlí daleko od svých rodičů a prarodičů, a potřebují jim zajistit péči,“ doplnil k tomu vedoucí humpoleckého Odboru zdravotnictví a sociálních věcí Josef Fiala.

První desítky litrů dezinfekce, která je potřebná hlavně na veřejných místech
Městu Humpolec se podařilo získat po dlouhých vyjednáváních, a i díky dárcům, první desítky litrů, které v uplynulých dnech rozdistribuovalo na veřejná místa s vyšší koncentrací lidí – školní
jídelny, poliklinika, lékárny, městský úřad a další. Cílem je zajistit co možná nejvyšší možnou ochranu tam, kde se pohybují ve velké míře právě senioři, ale i další skupiny obyvatel. Město navíc
čeká na další přislíbené dodávky, aby zvládalo dezinfekci zejména na tato veřejná místa doplňovat. Zároveň věří, že se nebude opakovat situace, kdy na radnici místo objednaných dezinfekcí
dorazil neúčinný prostředek.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

42. V Humpolci podporují pomoci   
seznam | nahoru
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10.04.2020 (10:19:53) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Přejeme vám všem, ať už jste o velikonočních svátcích doma s těmi nejbližšími, nebo v práci, kde se snažíte chránit ty nejohroženější, pokud možno co nejklidnější prožití následujících dní.
Děkujeme za vaši práci.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

10.04.2020 (21:55:09) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Žít Brno

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Brně jsou tisíce lidí v domovech pro seniory, klientů pečovatelských služeb, lidé v azylových domech, noclehárnách, na ulici. Pracovníci v sociálních službách, kteří jsou s nimi v kontaktu, nejsou
doteď testování, natož opakovaně. Sociální pracovníci hrají ruskou ruletu - neví, kdo z nich je přenašečem koronaviru a pokud nebude opakované a plošné testování, tak je to zoufalé.Vláda po
měsíci naléhání slíbila, že tedy testovat bude, ale zatím se nic neději.Než to vláda udělá a testování bude skutečně ve všech sociálních službách, které jsou v kontaktu s klienty, prosíme, přispějte
na veřejnou sbírku Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Společnost Podané ruce o.p.s., která je založena pro zajištění financování testování, ochranných obleků, desinfekce a
podobně: https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/Číslo transparentního účtu je 2701786666 / 2010.Děkujeme a prosíme o šíření.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.04.2020 (13:50:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Domovy pro seniory a podobná zařízení musejí ode dneška každých čtrnáct dní testovat své zaměstnance na nový koronavirus."

Moderátorka:
"Rychlotesty by jim měly dodat kraje. Zařízení také musejí vést evidenci testovaných."

Redaktorka:
"Lenka Jelínková pracuje jako zdravotní sestra v Domově u fontány v Přelouči. Spolu s ostatními se stará o sto padesát klientů."

Lenka Jelínková, zdravotní sestra, Domov u fontány, Přelouč:
"Ty testy jsou pro nás strašně důležitý; nejen pro nás, ale i pro ty klienty. Protože my musíme vědět, abychom ty klienty neohrozili my a vzájemně aby neohrozil někdo zase nás."

Redaktorka:
"Distribuce rychlotestů do jednotlivých zařízení měly zajistit kraje. Každý jich podle Ministerstva zdravotnictví dostal dvacet tisíc. Testovat už například začal Středočeský nebo Liberecký kraj."

Jiří Běhounek /nestr. za ČSSD/ hejtman Kraje Vysočina, předseda Asociace krajů:
"No, já nevím, jak se ostatní kolegové k tomu postavili, ale my na Vysočině jsme teda během dnešního dne a části zítřejšího dopoledne ty testy dorozvezem."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"My počítáme s tím, že to testování spíše začne o- po Velikonocích, od úterka. Jednak ne všechny zařízení… nebo většina zařízení ještě nemá k dispozici ty testy a jednak přes Velikonoce jedou v
takovém řekněme víkendovém režimu."

Redaktorka:
"Nicméně odborníci i Státní zdravotní ústav už dříve upozornili, že rychlostesty nemusí nákazu novým koronavirem v rané fázi odhalit. Pravděpodobně takový případ se stal v Alzheimercentru v
Ostravě. U klienta s původně negativním výsledkem se druhý den při novém testování nákaza potvrdila. V Alzheimercentru Ostrava se koronavirem dosud nakazilo čtyřicet klientů a sedmnáct
zaměstnanců."

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví:
"Ti, kteří budou mít pozitivní výsledek, tak budou testováni vlastně v tom systému PCR, abychom zjistili, jestli vylučují virus, nebo nikoliv."

Redaktorka:
"Testování jednou za čtrnáct dní se týká asi čtyřiceti tisíc zaměstnanců v domovech pro seniory, v domovech pro zdravotně postižené, v domovech se zvláštním režimem a poskytovatelů
pobytových odlehčovacích služeb. Kromě nich by bylo podle Horeckého potřeba testovat i osobní pečovatele, kteří docházejí za klienty do domácností. Krajské štáby a Pavlína Fabiánová, Televize
Prima."

43. Přejeme vám všem, ať už jste o velikonočních…   
seznam | nahoru

44. V Brně jsou tisíce lidí v domovech pro seniory,…   
seznam | nahoru

45. Domovy pro seniory musí testovat zaměstnance na nový koronavirus   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (17:20:31) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Marek Výborný

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

EXEKUCE, INSOLVENCE, DLUHOVÉ SPIRÁLY - CO NAVRHUJEME?Drazí přátelé, již zítra budeme ve Sněmovně hlasovat o balíčku opatření, který má pomoci lidem, jež se současnou
koronavirovou krizí dostanou do finančních potíží. Musíme připravit podmínky tak, abychom pomohli lidem tuto nelehkou situaci zvládnout co nejlépe. Víme, že řada rodin už má aktuálně menší
příjmy než před koronavirovými událostmi. Tak to zkrátka a dobře je. Víte, že již minulý týden jsem v rámci webináře od IKDP řešil s kolegy z Charita Česká republika věci ohledně financí, ztráty
zaměstnání a podobně. Je to opravdu důležité. Koronavirus zamává s ekonomikou a stát musí být připraven lidem s potížemi pomoci. Například tak, že po určitou dobu nebude možné provádět
například mobiliární exekuce. Do konce srpna chceme zavést moratorium, které zabrání podávat insolvenční návrhy na tyto firmy ze strany věřitelů. Chceme ochránit také ty dlužníky, kteří do teď
svoji povinnost poctivě plnili, kvůli krizi jim vypadl příjem a hrozilo by jim zrušení odložení splátek. Musíme zabránit tomu, aby se lidé ocitli v dluhových spirálách. Například ochranou daňového
bonusu, nebo odstupného, které dnes exekucím podléhá. Ale je to mnohem víc. Podívejte se na video. :-)

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (00:58:12) Internet Charita Česká republika Autofoxnews.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Přímá finanční pomoc sociálním službám, zapůjčení více než 200 aut a 150 elektrických skútrů dobročinným organizacím, obcím a dobrovolníkům prostřednictvím platforem sdílení HoppyGo a
BeRider, podpora pro CIIRC ČVUT v Praze při vývoji a výrobě opakovaně použitelného respirátoru FFP3 pro nemocnice...
#SKODAAUTOpomaha: ŠKODA AUTO se významně angažuje ve společném boji proti koronaviru

› 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 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 nejvyšší 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.

---

Poznámka: Tato zpráva byla publikována v rámci programu Autofox Helps a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firmy (CSR), aktuálně s cílem pomoci v boji proti koronaviru SARS-CoV-2 a
nemoci Covid-19.
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KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (15:05:48) Internet Charita Česká republika Praha 11 - Články Mgr. Barbora Matysová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Neziskové organizace nabízejí pomoc v online doučování češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Kurzy češtiny a konverzace v čj

-META

Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma.  https://www.meta-ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti

Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný kurz češtiny.

Elearningový web na výuku češtiny jako druhého jazyka na  www.cestina2.cz

-Centrum pro integraci cizinců

Čeština - konzultace s lektorem: http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/758.html

Čeština - podpora pro mladé cizince: https://www.facebook.com/events/922464554838124/

Doučování

-META

https://www.meta-ops.cz/doucovani

Otevřené distatnční konzultace/ doučování k zadaným úkolům - každou středu 13-16 hod.,  https://www.facebook.com/metapromigranty/photos/a.116319586875/10156714524051876/?
type=3&theater

- MOST PRO

Distanční doučování pro děti s OMJ  http://www.mostlp.eu/

-Centrum pro integraci cizinců

Doučování a další aktivity:  http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html

-Sdružení pro integraci a migraci

Distanční doučování pro děti s OMJ, kontakt:  konradova@migrace.com

-Iniciativa Pomáháme Praze (Červený kříž, Život 90, HMP)

Doučování dětí (nejen) s OMJ, poptávku je možné zaslat na  school@cckpraha1.cz

-Organizace pro pomoc uprchlíkům

Doučování dětí s OMJ, kontakt:  alena.makovcova@opu.cz

Jako reakce na aktuální situaci vzniká mnoho dobrovolnických iniciativ i mimo platformy tradičních poskytovatelů dobrovolnických služeb nebo služeb pro migranty, které mohou být další
významnou pomocí při doučování žáků s OMJ. Při jejich využití nicméně doporučujeme navázat kontakt s koordinátorem dobrovolníků a pro jistotu ověřit, zda služba zohledňuje i téma
bezpečnosti dětí na internetu.

Nabídky pro pedagogy

-META

Webinář pro pedagogy: Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ (15/4/20).

https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-materialy-tipy-pro-vyuku-zaku-s-omj-1

Tipy na výuku na dálku  u dětí s OMJ na  https://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku

Podpora při komunikaci s rodiči s OMJ

-Charita Česká republika

Podpora rodičů dětí s OMJ, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích, Hradci Králové a Brně:  https://www.charita.cz/jak-
pomahame/doma/integrace-cizincu/

Infolinka ve vietnamštině, ukrajinštině a mongolštině (dostupná pouze v určitých dnech a časech):  https://www.charita.cz/infolinka

- Integrační centrum Praha

Přeložené informace pro rodiče  o situaci, potřebě zůstat v kontaktu se školou i o přijímacích a maturitních zkouškách a zápisech na  https://www.inkluzivniskola.cz/uzavreni-skol-informace-pro-
rodice

-Organizace pro pomoc uprchlíkům

Podpora rodičů dětí s OMJ ohledně aktuální situace, informace o možnostech učení dětí v domácích podmínkách, zprostředkování doučování od dobrovolníků

-MOST PRO

Podpora rodičů dětí s OMJ, tlumočení, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol, distribuce informací o aktuálním dění.

Psychosociální pomoc

48. Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19   
seznam | nahoru
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-Charita Česká republika

Krizové linky a duchovní podpora:  https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/charita-nabizi-lidem-take-pomoc-pro-dusi/

-Diakonie

Bezplatná krizová linka 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy nechtějí být sami.

-Sdružení pro integraci a migraci

Po dobu karantény a omezení pohybu osob online psychosociální konzultace. 

www.migrace.com

Volnočasové a další aktivity

- Centrum pro integraci cizinců

Skupinové aktivity online formou (kurzy, kluby, jobkluby apod).:  http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html

- InBáze

Část aktivit komunitního centra a aktivity pro děti a mládež probíhají online, více v událostech na fb  https://www.facebook.com/InBaze/

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (2x), česká (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (12:05:50) Rádio Charita Česká republika ČRo - Brno - Zprávy (automat) ČRo - Brno

Otevřít originál | Otevřít detail

…hranné masky a oděvy nebo stany do polní nemocnice45 už dříve sbírku na pomoc lidem postiženým Corona veranda a charita Českárepublika Člověk v tísni a další neziskové organizace
zprávy z jižní Moravy jihomoravští hasiči během tohoto týdne zasahovali U12

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (17:17:06) Internet Charita Česká republika Feedit.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha 8. dubna 2020 – Senioři patří v době pandemie COVID-19 mezi nejrizikovější skupinu, proto největší prodejce ojetých automobilů AAA AUTO v rámci spolupráce s nejvyšší fotbalovou
soutěží zapůjčilo další čtyři automobily Charitě Ostrava, Charitě Odry a Charitě Jablunkov. Automobily budou sloužit pro rozvoz ochranných pomůcek a nákupů pro seniory na Moravě. Vozy z
AAA AUTO již zaváží 130 pražských lékáren, poskytlo vozy i Červenému kříži a spolku ALSA, která pomáhá lidem s fatálním onemocněním Amyotrofická laterální skleróza. Společnost je již dvě
dekády také největším přispěvatelem Dětské dopravní nadace, která pomáhá sirotkům obětí dopravních nehod.

„Obrací se na nás velké množství organizací, které obzvláště v době pandemie bojují při své charitativní činnosti s nedostatkem lidí nebo dopravních prostředků. Rozhodli jsme se podpořit více
menších organizací, pro které je složitější takovouto pomoc získat, a to nejen zapůjčením automobilů, ale i lidským kapitálem. Zapůjčení automobilů moravským charitám pomůže v
zabezpečení nejrizikovější skupiny obyvatel, kterými jsou senioři,“ řekla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, která provozuje
mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. Síť největšího prodejce ojetých automobilů má již několik týdnů zavřené pobočky a svůj prodej i vzhledem k situaci přesunula do on-line prostředí a
automobily vozí zákazníkům až před dům. Kromě Charity Ostrava, Charity Odry a Charity Jablunkov také zaváží na 130 pražských lékáren a zapůjčila automobil například Červenému kříži. V
následujících dnech plánuje pomoci ještě dalším organizacím.

„V této době je obzvláště důležitá vzájemná pomoc a solidarita. Jsme vděčni, že nám společnost AAA AUTO vyšla vstříc a operativně nám připravila tolik potřebné automobily. Zapůjčené vozy
nám pomohou zefektivnit činnost pečovatelských služeb, které v těchto dnech zajišťují rozšířenou nabídku péče pro nové klienty v podobě rozvážky nákupů potravin, léků nebo obědů,“ vysvětlil
Lukáš Curylo, ředitel ostravsko-opavské diecézní Charity, pod kterou působí oblastní Charity v Ostravě, Jablunkově a Odrách. To, že nabídka přichází v pravou chvíli, potvrzuje i ředitelka
Charity Jablunkov Lucie Szotkowská: „V těchto dnech nám volá čím dál více lidí s prosbou o pomoc a zájem o pečovatelskou službu stoupá. Náš 12 členný tým má aktuálně k dispozici v terénu
3 vozy, nové 2 zapůjčené automobily tak umožní pomáhat více lidem.“ S pozitivním efektem rozšíření vozového parku souhlasí i Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: „Nový vůz nejen pomůže
uspokojit zvýšenou poptávku o zajištění péče, navíc nám usnadní práci a zvýší ochranu našich zaměstnanců, aby nemuseli využívat hromadnou dopravu.“ Poslední ze čtyř zapůjčených
automobilů pak bude pomáhat v Charitě Odry.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Další čtyři automobily z AAA AUTO pomohou na Moravě při rozvozu ochranných pomůcek a nákupů seniorům ( Casopisczechindustry.cz - Články, Charita Česká republika );

49. Zprávy (automat)   
seznam | nahoru

50. Další čtyři automobily z AAA AUTO pomohou na Moravě při rozvozu
ochranných pomůcek a nákupů seniorům  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (12:25:25) Internet Charita Česká republika Protext.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zaměstnanci Nestlé pomohou místním zařízením pro seniory

Nestlé se stalo ambasadorem veřejné sbírky Charity Česká republika (více zde) na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Ta pomůže zabezpečit nákup zdravotnického vybavení, prostředků a
dalších pomůcek na zvýšení ochrany seniorů a jejich pečovatelů před nákazou koronavirem. Společnost se zavázala z vlastních zdrojů zdvojnásobit sumu dobrovolných příspěvků, které její
zaměstnanci pro tento účel darují.

"Nacházíme se v nelehké době. Naši zaměstnanci v posledních týdnech vymýšlejí nové možnosti, jak pomoci těm, kteří to nyní opravdu potřebují. Na organizace poskytující neustálou péči seniorům
se trochu zapomínalo. Jejich zaměstnanci přitom v posledních týdnech, často bez potřebných ochranných pomůcek, denně riskují své zdraví, aby seniorům zabezpečili nezbytnou ochranu a péči.
Rozhodli jsme se jim pomoct, a to formou podpory veřejné sbírky Charity ČR. Věřím, že do sbírky přispějí i naši zaměstnanci, přičemž dar od každého z nich bude společností Nestlé zdvojnásoben.
Tímto způsobem pomůžeme zajistit zdravotnické vybavení a další nezbytné prostředky, abychom ochránili zdraví pečovatelů a životy seniorů," říká Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti
Nestlé Česko a Slovensko.

Pro zajištění pomoci poskytovatelům sociálních služeb pro seniory se společnost Nestlé spojila s organizací Charita Česká republika. Na slovenském trhu pak spolupracuje se Slovenskou
katolíckou charitou.

Kamiony potravin: Pomoc na všech frontách v první linii

Kromě dobrovolného daru pro pečovatele o seniory se zaměstnanci Nestlé postarali i o zdravotníky, hasiče, policisty a další. V minulých dnech byly do skladů příslušných složek IZS a nemocnic v
Česku a na Slovensku rozvezeny tisíce kartonů cukrovinek, kávy a dalších potravin. Zboží v hodnotě více než 7 mil. Kč bylo distribuováno pro české i slovenské organizace, které jsou v první linii
boje s covid-19.

Nestlé pomáhá i ve světě

V reakci na aktuální situaci Nestlé spojilo síly s Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zavázalo se poskytnout potraviny, klinickou výživu a balenou vodu tam,
kde je to nejvíce potřeba. Dále přispěje částkou 10 mil. CHF (27 mil. Kč) zemím, které jsou současnou situací nejvíce zasaženy.

Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává 328.000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější
budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním
značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před více jak 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V
Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě TIVALL Krupka chlazené a mražené
vegetariánské pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na
www.nestle.cz.

Kontakt pro média:

Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, e-mail: robert.kicina@cz.nestle.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Zaměstnanci Nestlé pomohou místním zařízením pro seniory ( Protext.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (15:05:56) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Nestlé

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

� Ochraňme nejzranitelnější – seniory a zejména jejich pečovatele �⚕️ �⚕️ . Nepíše se o nich na prvních stránkách, i když denně riskují zdraví, aby seniorům zabezpečili ochranu a péči.Nestlé
je ambasadorem veřejných sbírek Charity ČR a Slovenské katolické charity na nákup vybavení pro domovy sociálních služeb. Dary zaměstnanců Nestlé společnost zdvojnásobí. � Zapojte se i
vy a společně podpořme dobrou věc�!V ČR: www.darujme.cz/vyzva/1201379 V SR: www.charita.sk/nestle Charita Česká republika, Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita #JsmeTym
#SmeTim #SpolecneToDokazeme #SpolocneToDokazeme #NestleCZSK

SEKCE: Instituce a organizace POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

51. Nestlé pomůže místním zařízením pro seniory   
seznam | nahoru

52. � Ochraňme nejzranitelnější – seniory a zejména…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.04.2020 (18:10:40) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Aktuálně.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Charita Česká republika ve spolupráci s Aktuálně.cz představila soutěž pro začínající žurnalisty, která mapovala svět českých Vietnamců. Přečtěte si pět nejlepších prací a zvolte vítěze soutěže.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (2x), česká (2x), republika (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (03:35:01) Tisk Diakonie Českobratrské církve evangelické MAFRA, a.s. - Lidové noviny, magazín Marie Niček

Otevřít originál | Otevřít detail

Evangeličtí faráři a youtubeři KAREL MÜLLER a JAKUB MALÝ o tom, jak se to má s vírou v karanténě, jak probíhají bohoslužby na počítačových obrazovkách a jak lidi učí, že se můžou v kostele
smát. 

Vzhledem k současné koronavirové pandemii jsme se s faráři z Českobratrské církve evangelické Karlem Müllerem a Jakubem Malým nemohli setkat osobně v kostele a povídali jsme si přes
videohovor. A podobně proběhnou i letošní Velikonoce. Tak si oslavu nejdůležitějších křesťanských svátků roku nepředstavovali, nevěší však hlavu a kázat budou krizi navzdory. Jen budou k
věřícím promlouvat skrze počítačové obrazovky a bohoslužby streamovat online. S moderními technologiemi mají ostatně jako zástupci nejmladší generace farářů zkušenosti. Na YouTube
provozují kanál Pastoral Brothers, kde jsou k vidění nezřídka provokativní videa, v nichž s humorem osvětlují a komentují biblická a etická témata a kde se například dozvíme, že Pilát Pontský
vymyslel sport pilates a Ježíš Kristus zase crossfit. 

Jak vzhledem k současným okolnostem proběhnou Velikonoce? 

KM: Ježíše v karanténě v hrobě nenecháme. Velikonoce budou. Provoz bude stejný, ale přes internet. Bohoslužby budeme streamovat, jako to děláme teď. Akorát jsem se hrozně těšil na křty,
které bývají hlavně na Velikonoce. Ty budeme muset odložit, až se lidi budou moci zase scházet. 

Bez čeho se ještě letošní Velikonoce budou muset obejít? 

JM: Už třetí rok jsme chtěli pořádat takzvanou sederovou večeři, což je židovský velikonoční svátek – a ta přes internet udělat nepůjde. 

KM: Ještě před Velikonocemi jsem plánoval duchovní soustředění, že bychom s pár lidmi vyjeli mimo město a ten čas prožili v samotě a tichu. Což se teda nakonec vzhledem k okolnostem asi
stalo (směje se), ale společně pojedeme až příští rok. 

Jaké to pro vás je, když jsou Velikonoce vůbec nejdůležitějším křesťanským svátkem? 

JM: Je hodně těžký, že se nebudeme moci potkat osobně. U nás v Libni se na Velikonoce schází i sto padesát lidí a vždycky se rádi vidí. Nejde jen o bohoslužbu, ale následuje společné jídlo,
rozhovor... 

KM: ... no jo, bude nám chybět to kafe po bohoslužbách… 

JM: On je to strašně důležitej moment. Lidi během něj vyřeší spoustu věcí, ať už si jenom popovídají, domluví se, co podniknou, nebo třeba dohodnou pracovní záležitosti. 

KM: Lidi mi budou hodně chybět. I když se snažíme to udělat, jak nejlíp to jde, a zapojit je online, je to pořád jen taková z nouze ctnost. Nepřijdou si za námi popovídat senioři a nebudou kolem
nás pobíhat děti. 

Jak vlastně pracují faráři v karanténě? 

KM: Během posledního měsíce se v naší církvi nově objevilo asi třicet nebo čtyřicet farářů, kteří začali používat internet k nahrávání video- nebo audiokázání. My s Kubou jsme byli jedni z prvních,
kteří začali bohoslužby streamovat online. 

JM: Někteří faráři třeba napíšou kázání a dají ho na Facebook nebo na web – a lidi se podle jejich návodu můžou pomodlit doma. 

Jaký mají virtuální bohoslužby ohlas? 

KM: Ty první sledovaly třeba dva tisíce lidí. Jak se k nám začali přidávat další faráři, spadlo to tak na polovinu. 

JM: Vzhledem k tomu žánru je to fakt dost! (směje se) Bohoslužby jsou obrazově tak neatraktivní, že je někdy spíš utrpení na ně koukat. 

Snažíte se je udělat něčím zajímavé? 

KM: Ve své živě streamované bohoslužbě ,,Karel ve zdi“ se točím poměrně zblízka, abych nestál několik metrů od kamery. Chci, aby to vypadalo jako třeba rozhovor. Dělám taky přestávky, aby se
lidé u počítače vydrželi dívat. Snažím se, aby to bylo víc interaktivní. Například je vyzývám, ať mi napíšou náměty na modlitby, a potom je zahrnu do svých modliteb. 

JM: Oproti klasickým bohoslužbám je také možnost je rovnou komentovat a dávat zpětnou vazbu. Říkali jsme si, jestli to není příliš velký risk. (směje se) Ale naštěstí jsou na nás milí. 

Dokážou takové bohoslužby nahradit fyzickou návštěvu kostela? 

JM: Teď během karantény jsou pro lidi, kteří na bohoslužby chodí, hodně důležité i online. Jde tam o tu pravidelnost. Jsou zvyklí, že každou neděli vstanou, jdou do kostela, potkají se s ostatními,

53. Charita Česká republika ve spolupráci s Aktuálně…   
seznam | nahoru

54. DIGITÁLNÍ VELIKONOCE  
seznam | nahoru
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pomodlí se. Hraje to velkou roli. A ti, kteří do kostela nechodí, můžou aspoň poznat, co se tam děje. Často mají obavy nebo předsudky – a takto se můžou připravit na to, co by je čekalo, kdyby
někdy přišli. 

KM: Lidé jsou vděční, že v této době streamy vůbec probíhají a církevní provoz pokračuje. 

Takže naopak můžou lidi do kostela přilákat? 

KM: Doufáme v to. Mám hodně dobrých ohlasů od ,,skalních“ věřících, ale i těch, kteří do kostela nechodí. V rámci bohoslužeb máme jednou za čas takový obřad, říkáme mu večeře Páně. Pijeme
při něm víno a jíme chléb – a tím znovuprožíváme Ježíšovu poslední večeři. Teď jsem to kvůli karanténě zkusil uspořádat online. Řekl jsem lidem, ať si doma připraví chléb a víno. Díky tomu, že to
bylo přes internet, se účastnilo několik lidí úplně poprvé a byl to pro ně silný zážitek. 

Co ale dělají v karanténě starší věřící, kteří nemají přístup k internetu? 

JM: U těch nejstarších bývá zvykem telefonický kontakt. Faráři jim osobně telefonují. Mnozí nás sice nesledují naživo, ale e-maily zvládají, a tak jim posíláme odkazy mailem. KM: A jeden náš
kolega třeba rozváží vytisknutá kázání po obci na kole a hází je lidem do schránek. 

Jak se udržuje během karantény chod celé komunity? 

JM: Po telefonu, e-mailu, sociálních sítích. Zjišťujeme, jestli ti nejstarší, kteří žijí sami nebo už nejsou příliš pohybliví, něco nepotřebují. Jsme na telefonu, a kdyby cokoli, jsme tu pro ně. Nejde jen o
praktickou pomoc, mají tak i možnost si s někým popovídat. Všichni jsme teď masírovaní médii a nejrůznějšími interpretacemi, tak kdyby měli třeba strach anebo otázky, můžou to s někým
probrat. 

KM: S naší pražskou evangelickou mládeží jsme udělali výzvu, že kdyby někdo věděl o někom, kdo potřebuje pomoc, tak že mu pomůžeme. Propojili jsme se s naší charitou, Diakonií
Českobratrské církve evangelické, která má web a aplikaci a tyto potřeby shromažďuje. Mám kolem sebe dost aktivních lidí, kteří mají chuť něco dělat. 

Mají lidé obavy? Obracejí se na vás nyní častěji než obvykle? 

KM: Já mám kolem sebe hlavně mladé lidi – a ti jsou doma a snaží se nějak zabavit. Nevím o tom, že by se nějak moc báli. 

JM: Já u starších kupodivu cítím větší klid než u mladších. To je ale tím, že ti do toho řeší třeba ještě výchovu a výuku dětí a mají doma jiné problémy než strach z koronaviru. 

Když nyní kážete, mluvíte také o tom, jak současnou situaci chápat? 

JM: Bereme to tak, že je to věc, která se teď prostě děje, a co můžeme nejlépe udělat, je zachovat chladnou hlavu a nosit roušku. Zkrátka o tom s lidmi mluvíme spíš z praktického hlediska. 

KM: Mně se teď na některé biblické texty káže líp. V Bibli je nějaká krize na každé druhé stránce a v době klidu a bohatství příliš nerezonují. Najednou ale můžu říct mnohem jasněji, že Hospodin v
krizích lidem pomáhá, stojí při nich.Vnímám to jako příležitost, která nám ukazuje, jaký svět doopravdy je. Je otázka, jestli chceme, aby to takhle pokračovalo i do budoucna. 

JM: Určitě to je příležitost změnit svoje chování, zamyslet se nad světem, nad sebou, svými vztahy. Snažím se taky texty aktualizovat pro současnou dobu. Jeden z nich například vyzývá k
respektu k duchovním autoritám, tak jsme to v jednom příspěvku na Instagram překlopili, že kdyby byl takový text napsaný dneska, vyzýval by k respektu k lékařům a zdravotnickému personálu. 

Jak vás, mladé faráře, lidi berou? 

JM: Ze začátku nám nevěřili, že jsme faráři. Já jsem nejdřív neměl vousy, ale jak jsem si je nechal narůst, zlepšilo se to. 

KM: Ke mně někdy přijdou babičky, úplně jim září oči, a říkají: ,,Vy jste kázal, jako když mi bylo dvacet!“ Je to ale jako s každou jinou profesí. Nejdříve vás neberou vážně, když se ale trochu
vypracujete, už to jde lépe. 

Snažíte se působit víc lidsky, přístupněji? 

KM: Mě vždycky hrozně překvapí, když mi řeknou: ,,Vy jste takový lidský, to je skvělé!“ A jsou vděční, že si s nimi povídám nebo se na ně usměju. To by ale přece měla být samozřejmost! Nevím,
co se s tou profesí stalo, očividně to není norma – a to mě štve. 

JM: Naši starší kolegové si hodně zakládali na jakési intelektuálnosti. Ostatně i já když jsem začínal, jsem měl hodně teologická kázání. Když jsem si je po letech četl, nafackoval bych si. Používal
jsem spoustu intelektuálních výrazů a byl jsem prostě hrozně chytrej. Nejlíp jsem se ale naučil kázat na svatbách, kde jsem oddával hodně lidí z necírkevního prostředí. Musel jsem od teologického
jazyka upustit, nikdo by mi nerozuměl. Lidi pak za mnou chodili: ,,Vy jste mě, pane faráři, příjemně překvapil, že jste takovej normální!“ (směje se) A tak jsem takhle začal kázat i v kostele a zvolil
lidštější přístup, aby lidi chápali, co jim říkám, a bylo to osobnější. 

A vítají to? 

KM: Vždycky se objeví někdo, kdo má připomínky. Vytvoříte si nějaký vlastní kazatelský styl a ten buď lidem vyhovuje, nebo jdou holt jinam. Kázání musí bavit. Když vás začne nudit vlastní
kázání, je to problém. A věřte mi, že se mi to stalo. Byl jsem asi v půlce a myslel si, že ho ani nedočtu. Vždycky se snažím, aby mému kázání rozuměl i někdo, kdo by zašel do kostela třeba jen
omylem. 

Má Bůh smysl pro humor? 

KM: Velkej. (směje se) 

JM: Já jsem o tom měl i jedno kázání, kdy jsem na biblických textech ukázal, jak si Bůh z lidí dělá srandu. Občas dám do kázání i vtip. To je nejlepší otvírák. Upoutá pozornost a pak se můžu
věnovat vážnějším věcem. 

KM: Nejdřív ale musíte lidi naučit, že se můžou v kostele smát. Většinou mají pocit, že je to takové vážné místo, všechno je striktní a smích je zakázaný. To pak řeknete super vtip – a je ticho. 

JM: To je pravda. Když kážu pravidelně v Libni, kde mě znají, tak řeknu vtip, a lidi se smějí. Jezdím ale i různě po Praze, když zastupuju kolegy: a řeknu úplně to samé – a vidím jen kamenné
tváře. Jednou jsem jim dokonce řekl: ,,To byl vtip, teď se můžete smát.“ A teprve na to konto se usmáli. Jinak by je nenapadlo, že by vůbec mohli. 

Co říká vedení na váš kanál naYouTube? 

KM: Asi tak tři čtvrtě roku nás ignorovali, nesledovali nás. My jsme mezitím rostli, pak jsme zažádali o grant. S tím nám nakonec hodně pomohli. Teď už nás berou vážně a jsem rád, že nám nikdo
nehází klacky pod nohy. 

JM: Asi tak měsíc zpátky jsem měl s naším nejvyšším představitelem rozhovor a on mi říká: ,,Kluci, dobře to děláte, jen tak dál!“ Takže asi takhle to vidí naše vedení. 

A s jakými reakcemi se setkáváte ze strany veřejnosti? 

KM: Občas nám někdo napíše, že doufá, že už nás brzy zakážou. Nebo že urážíme Pána Ježíše. Když šlo o teologické a biblické otázky, bylo to ještě docela v pohodě, ale jakmile jsme se začali
zabývat etikou, sebevraždou, eutanazií nebo nevěrou, hned se objevily ostřejší reakce. My to ale bereme tak, že tohle je prostě náš názor a máme svobodu ho prezentovat. Stejně tak jako oni mají
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právo vyjádřit ten svůj. 

Pro koho svá videa točíte? 

KM: Cílili jsme na mládež, nejvíc nás ale sledují chlapi mezi pětadvaceti a pětatřiceti. 

JM: To jsme byli trošku smutní. Čekali jsme ty zástupy fanynek… 

Že by u náctiletých už nebylYouTube v módě? 

KM: Těch nás sleduje asi jen dvacet procent. Pokud bychom je chtěli opravu oslovit, museli bychom si založit TikTok – a do toho se nám nechce. 

JM: YouTube pořád frčí, ale záleží na žánru. My pracujeme s vážnými tématy, která se snažíme vtipně prezentovat – a to je nejtěžší. Kdybychom natáčeli nějaké srandičky nebo beauty tutorialy,
asi bychom měli větší úspěch, ale to nemáme v plánu. 

Jsou mezi diváky i nevěřící? 

KM: Takových lidí je dost. To jsou vždy komentáře typu: ,,Jsem ateista, ale…“ Máme od nich pozitivní ohlasy. Lidi jsou často zvyklí vnímat církev jako autoritu, která jim nařizuje, co si mají myslet.
My se snažíme dát církvi srdce. Přistupovat k tématům citlivě a dívat se na ně z více úhlů. 

Mohli byste něco takového dělat, kdybyste byli katolíci? 

(oba se rozesmějí) 

JM: To bychom okamžitě letěli! 

KM: Já si myslím, že by nás něco takového ani nenapadlo. Katolíci na nás koukají, jako bychom byli mimozemšťani z jiné planety. V naší církvi máme volnost v tvorbě a vedení k nám chová
důvěru. 

V čem je evangelická církev liberálnější než ostatní? 

KM: Už třeba v tom, že se nebojíme mít jiný názor a říct ho nahlas. Hodnoty také nejsou dané odnikud zvnějšku, nikdo nám nepřikazuje, jak máme žít, člověk je nasaje sám vlivem prostředí. 

JM: Je taková demokratická. Hodně o všem diskutujeme a někdy se nám podaří shodnout jen na tom, že jsme se neshodli. I když ale máme jiné názory, pořád se respektujeme a tvoříme jedno
společenství. A takový krásný příklad z praxe je, že máme kolegyni, která požehnala registrovanému partnerství. Máme to na fotce – pár dvou chlapů a ženská jako farářka. To by v jiných církvích
bylo absolutně nemyslitelné. Pro evangelíky ale homosexualita není téma. 

KM: Ani by to nemělo být církevní téma! Těmi má být milosrdenství, služba, láska, Boží milost… Je ale vidět, že homosexualita pořád téma je – a je na ni i nejvíc komentářů. 

Žijeme v 21. století. Jak se církev snaží jít s dobou? 

KM: Koronavirus teď církev hodně posunul do 21. století. Setkal jsem se s názorem, že bychom bohoslužby streamovat on-line neměli, že lidi přestanou chodit do kostela. Internet ale opravdové
společenství lidí nahradit nedokáže. Proč v něm tedy nevidět aspoň příležitost, jak dát o sobě vědět zase jiným způsobem? 

JM: Naše církev na všechno reaguje tak s deseti- dvacetiletým zpožděním. Jiným to trvá i pět set. A tak teprve teď sbory zjistily, že existuje něco jako Facebook. 

Jak vaše církev Facebook používá? 

KM: Až teď v krizi se to víc rozjelo, protože vznikla potřeba. Správy církevních sociálních sítí se chytli lidé, kteří vymysleli, co tam sdílet. Teď tam jsou kromě pozvánek i modlitby a zamyšlení. 

JM: Máme ale i jednoho faráře, který si založil účet na TikToku, má asi šest tisíc sledujících a každý den nahraje nějaké krátké video. To je teprve naše hvězda! 

Myslíte, že současná krize přiměje víc lidí najít si cestu k víře? 

KM: Nerad bych, aby víra vznikla na bázi strachu, že když se něčeho bojíme, utíkáme k Bohu. Krize rozhodně zviditelnila určitá témata a víra může lidi oslovit. Záleží ale, jak s ní budou pracovat
dál. Víra, to je také určitá všednost a každodennost. 

JM: Křesťanství zažilo velký boom po revoluci. Všichni začali chodit do kostela, protože čtyřicet let nemohli. Během pár let ale zájem zase opadl. Nemyslím si, že nám teď koronavirus nažene lidi
do kostelů. 

JAKUB MALÝ (31) 

Pochází z Klapého pod Hazmburkem na Litoměřicku. Během gymnazijních studií se stal křesťanem ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Třebenicích. Vystudoval
evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě UK. Momentálně je seniorátním farářem Pražského seniorátu ČCE ve Farním sboru ČCE Libeň, kde působí společně s pražským seniorem
Romanem Mazurem. 

KAREL MÜLLER (27) 

Pochází z Okříšků u Třebíče. Vystudoval katolické gymnázium a po maturitě odešel do Prahy studovat Evangelickou teologickou fakultu UK. Ve stejné době se stal členem Českobratrské církve
evangelické, kde posléze přijal místo faráře pro mládež. V této funkci působí dva roky a také učí křesťanství a etiku na Evangelické akademii v Praze. Se svým kolegou Jakubem Malým se též
věnuje natáčení videí s křesťanskou tematikou na YouTube, kde vystupují jako Pastoral Brothers.
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SEKCE: Ostatní MUTACE:
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Kanál Pastoral Brothers na YouTube vznikl v listopadu 2018 a od té doby
pořady Karla Mülllera a Jakuba Malého vidělo téměř 70 tisíc diváků a pravidelně jej odebírá 1590
diváků.

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonií (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

06.04.2020 (15:46:16) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Aktualizováno - doplněno vládní zmírnění restrikcí: V Libereckém kraji evidují hygioenici 154 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti
poslednímu údaji se jedná o nárůst sedmi osob. Na pondělní tiskové konferenci po krizovém štábu kraje si pochvaloval výsledky víkendových kontrol v turistických oblastech
krajský policejní ředitel Vladislav Husák a jednalo se i o domovech seniorů.

Konkrétně okresy: Okres Liberec 61 (+3), okres Jablonec nad Nisou 58 (+3), okres Česká Lípa 5 a okres Semily 30 (+1) osob. Počet uzdravených: 3. Celkem bylo provedeno 1 846 testů. Stav je
ke dni 6. 4. 2020, 9:50.

V České republice je celkem 4 591 osob s prokázanou nákazou, 96 vyléčených osob a 72 obětí. Celkem provedeno 85 014 testů. Údaje jsou z 6. 4. 8:25. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

Na pondělní tiskové konferenci po krizovém štábu kraje si pochvaloval výsledky víkendových kontrol v turistických oblastech krajský policejní ředitel Vladislav Husák. „Na víkend bylo nasazeno do
těchto míst na 60 policistů, rozdali zhruba 20 pokut a spoustu věcí řešili napomenutím. Nešlo ale o nic výjimečného, hlavně sami lidé pochopili výzvu kraje a víkend v těchto oblastech vůbec
netrávili," uvedl Vladislav Husák, který tak ocenil efekt výzvy a vydání přehledu aktuálně zakázaných turistických míst, což lidé vesměs dodrželi.

Dále krizový štáb jednal o domovech seniorů. Plošně se zde zatím testovat nebude, ale krajský úřad připravil volná lůžka navíc v pobytových zařízeních, aby byl připraven reagovat na větší
nemocnost seniorů. „Chtěli bychom víc testovat, ale to zatím není možné," řekl hejtman Martin Půta, který naznačil i spolupráci se saským hejtmanem a případné jednání o nákupu testů.

Liberecký kraj vzal na svá bedra výrobu nanofiltrů, které dodává do mnoha obcí - naběhla již výroba 120 tisíc těchto nanofiltrů denně, ale bude možná jen po omezený čas. Při ceně 10 korun
jednoho nafiltru to přijde kraj na 1 milion a 200 tisíc korun denně. Další peníze přes víkend přibyly na transparentní účet kraje Liberecký kraj sobě! kde je už celkem 901 761 korun.

Při našem dotazu o stabilní přírůstek nakažených v kraji do osmi nových osob denně za poslední čtyři dny hejtman řekl, že v tom zatím nelze vidět pozitivní trend. „Scénáře mluví o nárůstu až do
konce dubna, takže zatím musíme být opatrní. Zajímavý bude test 5 tisíc lidí v Praze, který nám pomůže zjistit, v jaké fázi u nás nemoc je," podotkl Martin Půta, který na závěr virtuální tiskové
konference poděkoval i novinářům z pěti médií, kteří se pravidelně účastní a zasílají otázky, a mezi kterými jsou i portály Naše Pojizeří a Naše Jablonecko.

Od úterý 7. dubna budou moci lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese už budou možné i bez roušek. Od úterý navíc vláda umožní znovuotevření
provozoven, které sbírají a vykupují suroviny, včetně kompostáren.

Ve čtvrtek pak budou moci otevřít hobby markety, prodejny stavebních výrobků, železářství a obchody a opravny jízdních kol. O uvolnění restriktivního opatření informoval na tiskové konferenci po
jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Policisté doručili na krajský úřad další sadu rychlotestů na Covid-19
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm
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
ČSSD za post místostarosty zradila

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

55. Případů koronaviru v kraji je 154. O víkendu lidé poslechli a byli doma   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Případů koronaviru v kraji je 154. O víkendu lidé poslechli a byli doma ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.04.2020 (08:40:10) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články mh, pjs

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V rámci své aktivity, nákup a pořízení respirátorů třídy FFP2, rozdal v posledním březnovém týdnu Petr Beitl (ODS) také 865 těchto respirátorů do škol a školek v Libereckém kraji
otevřených z nařízení hejtmana ve speciálním režimu.

„Vzhledem k obecnému nedostatku ochranných pomůcek v prvních dnech a týdnech se nedalo předpokládat, že to první, na co se bude na obcích myslet, budou učitelky a další personál ve
školách," vysvětlil Petr Beitl, proč se rozhodl darovat respirátory z vlastních zdrojů právě do otevřených škol a školek.

Respirátory v objemu, který podle informací z jednotlivých škol vystačil minimálně do pátku (3. 4.) minulého týdne, vybavil školy a mateřinky otevřené v České Lípě, Novém, Boru, Liberci, Jablonci
nad Nisou, Tanvaldu, Jilemnici, Semilech a Turnově. O svém kroku informoval, starosty obcí, které jsou zřizovateli škol.

Poslanec za Jablonecko Petr Beitl na základě dostupných informací a vlastních kontaktů objednal respirátory třídy FFP2 v hodnotě 400 tisíc korun. Dodávka přišla 25. března do Česka za
necelých 7 dní od objednávky a zaslání peněz čínskému dodavateli. Dodávku čtyř tisíc respirátorů, které chce v následujících dnes rozdělit lidem v první linii.

„Vzhledem k tomu, že transakce obchodů s Čínou obsahuje určitou míru rizika, bylo mým cílem najít a ověřit dodavatelskou cestu," vysvětlil Petr Beitl. Pomoc zamířila například do rýnovické
věznice, strážníkům v Janově nad Nisou, rychnovským zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb v Jablonci nebo v Turnově a respirátory rádi přijímají i obce na Českolipsku nebo Smržovka.

„Uvědomuji si, že v tomto množství nenabízím záchranu a spasení, ale zároveň se domnívám, že pokud se dostanou roušky a respirátory na správná místa, znamená to v současné situaci, kdy si
lidé šijí roušky doma a po kusech je nabízejí na nemocniční oddělení atd., velkou pomoc," řekl Petr Beitl.

Sdílet s přáteli na facebooku

Nakažených koronavirem v kraji 158, Nadace Syner darovala ústenky
Případů koronaviru v kraji je 154. O víkendu lidé poslechli a byli doma
Policisté doručili na krajský úřad další sadu rychlotestů na Covid-19
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm
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
ČSSD za post místostarosty zradila

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 5 fotek)

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

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

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

56. Poslanec Beitl daroval školám a školkám v kraji více jak 860 respirátorů   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (17:00:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Petr Ježek

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Libereckém kraji evidují hygienici 158 případů onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Oproti pondělí se jedná o nárůst o čtyři osoby. Nadace Syner věnovala
sto tisíc chirurgických ústenek pro libereckou a českolipskou nemocnici, což je dar v hodnotě zhruba milion a půl korun.

Nakažení konkrétně v okresech: Okres Liberec 63, okres Jablonec nad Nisou 61 (+2), okres Česká Lípa 5 a okres Semily 29 osob. Počet uzdravených: 3. Celkem bylo provedeno 2 035 testů.
Stav je ke dni 7. 4. 2020, 12:15.

V České republice je celkem 4 828 osob s prokázanou nákazou, 127 vyléčených osob a 80 obětí. Celkem provedeno 91 247 testů. Údaje jsou z 7. 4. 8:30. Informace k lokalitám na
http://mapaviru.cz.

V neděli 5. dubna 2020 byl starosta Turnova informován Krajskou hygienickou stanicí v Liberci o výskytu osmého případu onemocnění koronavirem na území města. „Jedná se o ženu, ročník
narození 1953," sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke. Doplnil, že osmý případ onemocnění koronavirem je vázán na sedmý výskyt tohoto onemocnění na území města.

V úterý 7. dubna se uskutečnil podpis darovací smlouvy mezi společnostmi Nadace Syner, Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. „Nadace věnovala
sto tisíc chirurgických ústenek, což při jejich současné běžné ceně představuje dar zhruba v hodnotě milion a půl korun. Šedesát tisíc jich poputuje do liberecké a třicet tisíc do českolipské
nemocnice. Deset tisíc jich kraj pošle do domovů seniorů," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Za ústenky poděkovali osobně i generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard
Lukáš a ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Pavel Marek.

Na sbírkovém účtu kraje Liberecký kraj sobě! je už celkem 1 109 134,47 Kč! „Necelý milion jsme se rozhodli použít na nákup dvou laboratorních přístrojů, aby se mohl navýšit počet testů v
krajské nemocnici z 200 na 400," upřesnil hejtman Půta, který zároveň dodal, že kraj nakoupil i 4800 nedostatkových respirátorů FFP3 za slušnou nekomerční cenu 100 korun od jablonecké firmy
Malina Safety.

Sdílet s přáteli na facebooku

Případů koronaviru v kraji je 154. O víkendu lidé poslechli a byli doma
Policisté doručili na krajský úřad další sadu rychlotestů na Covid-19
Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm
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
ČSSD za post místostarosty zradila

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)

57. Nakažených koronavirem v kraji 158, Nadace Syner darovala ústenky   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.04.2020 (15:30:15) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Novinky.cz - Zahraniční Oldřich Danda, Právo

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

O Velikonocích stejně jako o Vánocích bývají kostely během mší svatých plné k prasknutí. Letos budou ale kvůli koronaviru prázdné a věřící budou moci prožívat mše pouze v televizi nebo po
internetu.

„Jsme v postní době a to odříkání je letos skutečně jiné než jindy, ale víme, že Velikonoce budeme slavit tak jako tak. Samozřejmě že bychom byli rádi, kdybychom se mohli sejít už v kostele, ale i
když to nebude možné, tak je prožijeme jinak,“ řekla Právu mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová.

Biskupové vyzvali všechny „lidi dobré vůle“, aby o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. „Tuto
naději nyní více než kdy jindy potřebujeme,“ stojí v prohlášení biskupů. K výzvě se připojila i Ekumenická rada církví. Mše svaté budou moci věřící během svátků sledovat v televizi.

„Domluvili jsme se s Českou televizí, že bude po všechny čtyři dny velikonočních svátků vysílat mše: dvě katolické a dvě evangelické,“ sdělil Právu sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Už po vyhlášení nouzového stavu se museli katoličtí i evangeličtí faráři vrhnout na sociální sítě. Plzeňský biskup Tomáš Holub ve svém pastýřském listě vyzval mladé lidi: „Využijte svoji digitální
šikovnost k vytváření modlitebních skupinek přes sociální sítě, a to jak pro sebe, tak i pro nás ostatní, kteří to s počítačem moc neumíme.“

Faráři namontovali do kostelů webkamery a začali vysílat mše on-line. Na Facebooku či na YouTube radí věřícím, jak se modlit a prožívat liturgii doma. „Ukázalo se, že tato poměrně těžká doba
paradoxně přináší jisté duchovní plody,“ poznamenala Klimentová.

Církve připravily také krizovou duchovní pomoc po telefonu. Např. ČBK na své stránky umístila desítky telefonních čísel farářů a psychoterapeutů. Jedním z takových je i Jiří Korda, farář a lékař z
Prahy ze Lhotky. Právu řekl, že zatím mu volají spíše místní věřící.

„Všímám si, že hlavně starší lidé mají větší strach, což je vzhledem ke zprávám v médiích pochopitelné. Ale zatím ta karanténa netrvá dlouho a panuje pocit solidarity, že to zvládneme. Stěžejní
pro tu náladu je, že raketově nepřibývá mrtvých,“ řekl Právu Korda. Mladí a staří lidé se mu ponejvíce svěřují, že se jim stýská po komunitě a společné mši svaté. „Že nebudou Velikonoce, je určitě
bude mrzet, ale většina to bere sportovně jako výzvu,“ dodal.

Také evangelíci objevili kouzlo sociálních sítí a bohoslužby přenášené webkamerou. „Biblické hodiny nebo schůzky dětí, mládeže či rodičů probíhají jako videokonference, zakládají se virtuální
kostely, kde se věřící mohou na dálku potkat a popovídat si, sdílet svou víru i aktuální pocity,“ řekl Právu mluvčí Českobratrské církve evangelické (ČCE) Jiří Hofman.
Sbírky a dobrovolníci

Církve se snaží pomáhat lidem hlavně v rámci charit a diakonií, které organizují dobrovolníky na roznášení roušek nebo nákupů a další pomoc seniorům. Jak katolická Charita, tak i Adra, což je
humanitární organizace adventistů, nebo Diakonie ČCE vyhlásily sbírky na nákup ochranných prostředků a pro pomoc osamělým seniorům, matkám s dětmi nebo bezdomovcům.

Charita je po státu největším poskytovatelem zdravotnické a sociální pomoci, zaměstnává 1300 zdravotních sester hlavně v domácí péči a 3700 pracovníků v sociální oblasti. Starají se zhruba o
150 tisíc lidí, což je pětina všech potřebných. Podle Ludmily Kučerové, která má v Charitě na starosti zdravotnictví, poptávka po jejich službách stále stoupá. „Máme pokyn od VZP, ať pokud možno
přijímáme další pacienty do domácí zdravotní péče i nad rámec smluvních území,“ dodala s tím, že domácí péče je osmkrát levnější než ta nemocniční.

České církve dostávají ročně ze státního rozpočtu miliardu na provoz a splátku dvě miliardy v rámci finančního narovnání. Otázku, že by dobrovolně požádali stát o roční odklad splátky, aby
pomohli státnímu rozpočtu, katolíci ani protestanti neřešili. „Podle mého to spolu nijak nesouvisí, takže nás něco podobného nenapadlo,“ řekl Právu sekretář Ekumenické rady církví Vinš. Podobně
se za ČBK vyjádřila i Klimentová.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)
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58. Církve se chystají na digi Velikonoce  
seznam | nahoru
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