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Vážená paní hejtmanko,
Vážený pane hejtmane,
Vážený pane primátore,
z důvodu možného zhoršení epidemiologické situace v České republice v podzimních
měsících rozhodla vláda dne 27. července 2020, že všechny rezorty si mají vytvořit
dvouměsíční zásobu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků (dále
jen „OOP a ZP“) pro zvládání epidemie COVID-19 v nadcházejících měsících.
V této souvislosti bylo Ministerstvem zdravotnictví uloženo všem organizacím typu
fakultní nemocnice, zdravotní ústavy a specializovaná centra, která jsou v jeho přímé
řídící působnosti, vytvořit si zásobu OOP a ZP nejméně na dobu 2 měsíců provozu
odpovídající jejich spotřebě OOP a ZP v době krizového stavu.
V případě, že nemocnice řízená Ministerstvem zdravotnictví byla předurčena v návrhu
„Národní strategie testování nemoci COVID-19", která je zveřejněna na webových
stránkách
Ministerstva
zdravotnictví
(viz
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Na%CC%81 rodni%CC%81 -strateqietestova%CC%81ni%CC%81-COVID-19 draft v0.5.pdf),
jako
páteřní
nemocnice
provozující odběrové místo a zdravotnickou laboratoř, bylo jí navíc uloženo zajistit si
zásoby ZP na vyšetřování koronaviru typu SARS-CoV-2 na dobu 2 měsíců, a to zejména
výtěrových setů s médiem, souprav pro izolaci nukleových kyselin a diagnostických
reagencií / kitů pro vyšetření koronaviru metodou RT-PCR s ohledem na kapacity a typ
přístrojů, které jsou jimi používány.
Ostatním organizacím řízeným Ministerstvem zdravotnictví (psychiatrické nemocnice
a léčebny, lázně, rehabilitační ústavy, krajské hygienické stanice a další podřízené
úřady) bylo uloženo vytvořit si zásoby OOP a ZP na dobu 1 měsíce a ústenek (roušek)
nejméně na dobu 2 měsíců.
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Na základě výše uvedeného Vám doporučuji projednat obdobný pokyn s organizacemi
poskytujícími zdravotní služby na území Vašeho kraje, a to se zohledněním podmínek
uvedených v návrhu „Národní strategie testování nemoci COVID-19“.
Pohotovostní zásoby, které v těchto měsících pořizuje Správa státních hmotných rezerv
v otevřených výběrových řízeních na základě požadavků jednotlivých rezortů, by byly
uvolňovány jen za krizového stavu po vyčerpání lokálních zásob v případě plošného
nedostatku. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb jsou však povinni primárně
čerpat z vlastních zásob. Za tím účelem tedy doporučujeme nyní, v době, kdy je na trhu
dobrá dostupnost naprosté většiny potřebných druhů OOP a ZP, tyto zásoby obnovit.
Věřím, že naším společným úsilím bude dosaženo vyšší připravenosti zdravotnického
systému na případný nárůst pacientů s onemocněním COVID-19 v podzimních a zimních
měsících tohoto roku.

S pozdravem

Expedice dle rozdělovníku
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Rozdělovník
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 131494427-25785200828104030, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

