
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,  

dovoluji si opět vás informovat o tom, co se událo za minulý týden. 

 Ministerstvo zdravotnictví omezilo od dnešního dne zákaz prodeje, nebude se 

vztahovat na zámečnictví , opravy ,údržbu a instalaci strojů a zařízení pro 

domácnost, myčky aut. Obchody mají povinnost poskytovat jednorázové 

rukavice. Hotely a penziony jsou otevřeny pro ubytování pracujících. Protože se 

nařízení mění, KÚ zpracuje pro starosty komplexní přehled. 

 Jihočeský kraj má otevřené školky a  školy pro zajištění péče o děti od tří do 10 

let pro krizovou infrastrukturu. 

 V uplynulém týdnu jsme získali prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a 

ministerstva vnitra tři  dodávky ochranných prostředků. Byly distribuovány dle 

doporučujících  pokynů ministerstva  zdravotnictví, pro nemocnice, lékaře  

v terénu, zubní lékaře, lékárny.  Zdravotnickou záchranou službu, sociální 

služby, samozřejmě s přihlédnutím k individuálním potřebám, např. situace 

v Krumlově.  

Další dodávka byla určena pro veřejnou dopravu. Necháváme jako strategickou 

zásobu 10% z dodávky. Distribuční místo pro příjem i výdej je na heliportu 

v Plané, pracují tam zaměstnanci Jihočeské centrály cestovního ruchu a je na 

místě jim velmi poděkovat. 

 Pro budějovické příjemce  je výdejním místem  jídelna úřadu v ulici Boženy 

Němcové. Při distribuování té první zásilky se vyskytly problémy, lékaři si 

stěžovali na to, že museli čekat. Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků 

a  k jejich obavám, že jim někdo může jejich počet vybrat,  přišli všichni hned 

ráno. My jsme v neděli vypracovali změnu systému, už v hangáru na letišti se 

ochranné prostředky rozpočítávají do tašek a ty jsou potom podle čísel 

rozdávány příslušným příjemcům. Systém náročný na přípravu, ale vydávání 

běží perfektně.  

V současné době má  Jihočeský kraj na objednávce za poslední 2 týdny OOP ve 

výši 98 milionu. Jde o antibakteriální roušky, nano roušky, bavlněné roušky, 

dále pak dezinfekční přípravky o  objemu 12 500 l a 15 000 kusů respirátorů 

FFP2 v celkové částce 5 869  831 Kč, a pak  3 smlouvy na dodávky roušek za 

84 700 000. V této chvíli je situace taková, že nemám jistotu, zda u těch velkých 

dodávek z ciziny budou dodány všechny komodity, nějaké, anebo žádné. 

Taková je situace v Evropě. Respirátory,  roušky, dezinfekce,  sesbírali jsme 

požadavky z jednotlivých ORP, tzn. úřadů, zdravotnictví, sociálních služeb, 



školství, dopravců, pohřebních služeb, technických služeb, odpadového 

hospodářství, neziskovek, je to 20 000 000 roušek, 400 000 respirátorů,  7000 

brýlí,  4000 rychlotestů, 130 000 rukavic. Pokud se podíváme na konečné číslo a 

potřeby , je to na   14 dní.  Tento požadavek jsme předali ministerstvu vnitra, 

podobně jako ostatní kraje. Vzhledem k tomu, že z posledního Ruslanu zatím 

kraje neobdržely nic, nedělám si příliš velké naděje 

 Sledujeme pečlivě ohniska nákazy v jednotlivých místech kraje, intenzivně 

komunikujeme s KHS.  

Problémem posledního týdne jsou výskyty nákazy ve dvou sociálních zařízeních. 

Opět ve spolupráci s KHS se snažíme situaci řešit, nelze ji ovšem řešit tak, že se 

všichni klienti převezou do nemocnice. V nemocnici v současné době leží 2 

pacienti na jednotce intenzivní péče, z toho 1 ventilovaný  a 4 na infekčním 

oddělení. Na zacházení s ventilátory se školí další sestry. Děláme zásoby 

materiálu. Od včerejška byla také písecká nemocnice zařazena do sítě těch, 

kteří mohou testovat. V tomto případě musím za pomoc poděkovat premiérovi, 

urychlil byrokratické procesy. 

Potýkáme se s nedostatkem respirátorů FFP 3, pokyn ministerstva 

zdravotnictví, týkající se sociálních služeb,  nelze dodržet, neboť potřebné 

prostředky nemáme. Dneska přišel další pokyn, který je totožný s doporučením 

WHO používat FFP2 kromě vyjmenovaných případů. V současné době máme 

v karanténě jak příslušníky policie, tak armády, lékaře. Zatím je ale situace 

zvládnutá. 

 Vážení kolegové, omezili jsme veškeré kontakty na krajském úřadě, je zde jen 

základní provoz, nebudou svolávány ani komise, ani výbory, a  vzhledem 

k tomu, že začínáme jít do horké fáze, pravděpodobně ani zastupitelstvo. 

Hledáme cestu, zda by nešla některá jednání elektronicky. V závěru bych chtěla 

poděkovat Vám všem, kteří nabízíte pomoc,  pracujete v terénu a předáváte 

informace. Chtěla bych poděkovat jihočeským firmám, které pro nás šijí roušky, 

jsou jistotou i v dobách, kdy ústřední dodávky nebudou. I na to chceme být 

připraveni. Přeji hodně zdraví, kdybyste potřebovali cokoli,  jsem k dispozici. 
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