Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
zasílám pravidelné hlášení, omlouvám se za drobné zpoždění, způsobené jednak velikonočními
svátky, jednak trochu hektickou situací předtím. Jihočeský kraj má k dnešnímu dni v karanténě 319
lidí. Pozitivních je 154, zaznamenali jsme 16 uzdravených. Máme také v souvislosti s COVID 19 první
mrtvé.
Nejvíce nakažených je zaznamenáno v okrese České Budějovice, 37, poté Strakonice 35, nejméně pak
Písek, 8. Během velikonočních svátků byla zjištěna pozitivita lékaře polikliniky v Českých Budějovicích,
dohledávají se jeho kontakty, zjištěno je jich více než 200. V tomto týdnu bychom měli dostat 50 000
respirátorů z našich objednávek, od jihočeských výrobců pak 30 000 roušek. Veškeré nákupy jsou
dokladovány a jde převážně o zdravotnické a dezinfekční potřeby.
Dále proběhla během Velikonoc dekontaminace některých prostor právě v souvislosti s výskytem na
poliklinice. Poděkování patří hasičům, kteří dekontaminaci prováděli, a poděkování jim patří i za
výjezdy k požárům, které museli hasit díky neopatrnosti některých lidí. Rizika jsme si byli vědomi a již
před Velikonocemi byl vydán zákaz pálení trávy, klestí. Co mne potěšilo, bylo vyzvednutí chlapečka
z babyboxu v Táboře. Dostal jméno Milan a doufám, že dostal i naději na lepší život.
Během velikonočních svátků probíhalo rovněž zavážení materiálu, tým pana Ing. Poláška měl co
dělat. K 14.4. bylo distribuováno 435 000 roušek, 57 010 respirátorů , 3000 obleků, 43 000 rukavic a
necelá tisícovka brýlí. Dovezený materiál bude rozdělen mezi zdravotnickou záchrannou službu,
lůžková zdravotnická zařízení, sociální služby - krajská i lůžková zařízení nezřizovaná krajem,
ambulantní sektor, a terénní ambulantní sektor. Zároveň bylo v pátek a sobotu rozvezeno do
pobytových sociálních zařízení dostatek testů , 20 000 tzv. rychlotestů pro testování personálu.
Zároveň s tím byly rozvezeny i ochranné prostředky, které jsou pro testování potřeba. Podle
metodického pokynu, který byl vydán ve čtvrtek pozdě večer MZ, budou ve čtrnáctidenních
intervalech testováni zaměstnanci v sociálních službách. K tomuto kroku přistupujeme velmi
obezřetně, neboť jsme si vědomi rizik, která na základě předchozích zkušeností tyto testy přinesly.
V uplynulém týdnu byly dále vybaveny pohřební služby, byl připraven rozpis ochranných prostředků
pro čistírny odpadních vod, pracuje se na rozpisu ochranných prostředků pro odpadové hospodářství,
obě distribuce zajistí krizový štáb prostřednictvím ORP . Také proběhla druhá vlna rozvozu
dezinfekce. Postupně bude v tomto týdnu rozvážena do obcí, v průměru jde o 10l na obec. Ve
spolupráci s ORP České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec a Strakonice jsme připravili zařízení a
režim pro ubytování bezdomovců, kterým byla uložena karanténa. Jako nerealizovatelná se ukázala
snaha podobně zajistit pozitivní bezdomovce, a to kvůli nedostatku zdravotnického personálu.
Dořešili jsme také otázku umístění klientů ze sociálních služeb, kteří, ať už v karanténě nebo pozitivní,
nemohou zůstat z personálních důvodů v původním sociálním zařízení . Využijeme volných stanic a
personálu nemocnice České Budějovice, v záloze zůstávají nemocnice Dačice a sociální zařízení Duha.
Zároveň jsme mluvili s ředitelem Střední zdravotní školy v Českých Budějovicích, že jejich studenti,
samozřejmě plnoletí a dobrovolníci, pomohou v sociálních službách s ošetřovatelskou prací. Tato
pomoc bude mít právní formu dohody.
Pokud se týká dopravní obslužnosti, v tomto týdnu přestane platit nařízení hejtmanky ve věci
regulačních opatření, tzn. postupný návrat k normálu.
Problémy jsou avizovány od starostů z příhraničních obcí, souvisejí s rozšířením výjimky ze zákazu
vstupu do republiky z důvodu cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, nově byl
výklad rozšířen i na poskytování akutních stomatologických úkonů. Fakticky se legalizuje to, co
probíhalo i přes zákaz.

Od pondělka začala v krajích probíhat tzv. chytrá karanténa, Jihočeský kraj bude zařazen až do té
poslední vlny. Jsem tomu ráda, věřím, že do té doby bude tento projekt doladěn. Je založen na
spolupráci hygienické stanice s armádou a odběrovými a laboratorními místy. Zároveň by měli
spolupracovat mobilní operátoři a vytvořit tzv. vzpomínkovou mapu. Tedy to, co minimálně jihočeská
hygiena dělá již od začátku. Přínosem by mělo být využití moderních technologií. Zároveň by měl být
zřízen v Bechyni armádou dekontaminační řad, bude sloužit i pro Prahu a některé další kraje.
Jihočeský HZS připravil vlastní řad a už jsme jo využili.
Ve čtvrtek proběhla rada kraje, zjišťujeme, zda technicky dokážeme realizovat po síti zastupitelstvo,
lze ho uskutečnit také při dodržení bezpečné vzdálenosti. Situace se vyjasní v příštích 10 až 14 dnech,
to se projeví dopady posledních kroků vlády a možná předčasného rozvolňování pravidel o
Velikonocích.
Předpokládám, že kolem poloviny května by se zastupitelstvo sejít mělo a způsob sdělím. Zatím platí
omezený provoz úřadu.
Vážení kolegové, zažíváme velmi neobvyklé momenty, doufám, že je všichni ve zdraví zvládneme.
Děkuji Vám za spolupráci.
Hodně štěstí a dávejte na sebe pozor.
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