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Vážená paní hejtmanko, 

Vážený pane hejtmane, 

Vážený pane primátore,

dovolte mi Vám poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci při řešení epidemie COVID-19 

na území České republiky, a to zejména při zajišťování distribuce osobních ochranných 

prostředků pro zdravotnické pracovníky a Vaši pomoc při naplňování mimořádných 

opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví.

V návaznosti na prvotní vyhodnocení zkušeností s řešením epidemie COVID-19 v České 

republice, především potom v oblasti zásobování poskytovatelů zdravotních služeb 

nutnými ochrannými pomůckami a dalším vybavením nutným ke zvládání epidemií 

respiračních onemocnění, Vás nyní žádám o spolupráci při přípravě na případnou 

druhou vlnu epidemie, která by mohla nastat koncem roku 2020.

Doporučuji Vám, abyste využili současného zlepšení epidemické situace a vyzvali 

poskytovatele zdravotních služeb na území Vašeho kraje, aby si vytvořili zásoby 

ochranných prostředků, dezinfekčních prostředků a dalšího nezbytného vybavení, které 

budou moci využít v krizové situaci epidemického výskytu respiračního onemocnění 

(například epidemie nemoci COVID-19), a to neiméně v rozsahu ieiich měsíční spotřeby 

v době trvání nouzového stavu nebo vvšší.

Současně s tím Vám doporučuji vyzvat poskytovatele zdravotních služeb k provedení 

mimořádné aktualizace provozního řádu, ve kterém zohlední mimořádná opatření 

vydaná Ministerstvem zdravotnictví během epidemie COVID-19, zejména se zaměřením
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na zabránění nekontrolovaného šíření infekčního onemocnění ve zdravotnickém 

zařízení, režim používání osobních ochranných prostředků, provádění dezinfekce, 
vyčleňování lůžkové kapacity apod.

Obdobné pokyny vydává Ministerstvo zdravotnictví jím zřizovaným organizacím.

Smyslem tohoto doporučeného opatření je vytvořit přímo u poskytovatelů zdravotních 

služeb nezbytnou zásobu ochranných prostředků a dalšího nutného vybavení, která 

bude moci být použita pro překlenutí fáze mezi rychlým nástupem případné epidemie 

respirační nemoci a zvýšením objednávek nutných ochranných prostředků a dalšího 

potřebného vybavením standardními distribučními kanály. Ministerstvo zdravotnictví totiž 

nepředpokládá, že by v případě dalšího epidemického výskytu respiračního onemocnění 

provádělo opětovně centrální nákup a distribuci ochranných prostředků a dezinfekce. 

Doporučuji, aby si poskytovatelé vytvořili uvedené zásoby nejpozději do 31. 8. 2020, aby 

byli připraveni na případnou podzimní druhou vlnu epidemie.

Věřím, že našimi společnými silami se nám podaří zajistit připravenost poskytovatelů 

zdravotních služeb tak, aby poskytování zdravotní péče nemuselo být ze strany 

Ministerstva zdravotnictví usměrňováno.

Předem děkuji za spolupráci

S pozdravem
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
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Poznámka:
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