
Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina – COVID 19 č. 19/2020
konaného dne 22. 10. 2020

Přítomni:
1.  MUDr.  Jiří  Běhounek  (hejtman  Kraje  Vysočina,
předseda BRK)

17.  MUDr.  Lukáš  Velev,  MHA  (ředitel  Nemocnice
Jihlava)

2.  Ing.  Vladimír  Novotný  (náměstek  hejtmana  Kraje
Vysočina)

18. Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA (ředitel Nemocnice
Pelhřimov)

3.  Mgr.  Ing.  Zdeněk  Kadlec,  dr.  h.  c.  (ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

19. Mgr. David Rezničenko, MHA (ředitel Nemocnice
Havlíčkův Brod)

4.  Ing.  Vladislava  Filová  (ředitelka  Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina)

20.  MUDr.  Aleš  Bílek  (náměstek  pro  léčebnou  péči
Nemocnice Havlíčkův Brod)

5.  Ing.  Roman  Havlín  (ředitel  Jaderné  elektrárny
Dukovany)

21. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč)

6.  7.  plk.  Mgr.  Jiří  Němec  (ředitel  Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina)

22. JUDr. Věra Palečková  (ředitelka Nemocnice Nové
Město na Moravě)

7.  Ing.  Soňa  Měrtlová  (vedoucí  Odboru  zdravotnictví
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

23. MUDr. Petr Novotný  (náměstek  LPP Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina)

8. Ing. Jan Murárik  (tajemník  Bezpečnostní  rady  Kraje
Vysočina)

24.  MUDr.  Alena  Dvořáková  (ředitelka  Odboru
protiepidemického Krajské hygienické stanice kraje Vysočina)

9.  Mgr.  Pavel  Franěk  (1.  náměstek  hejtmana  Kraje
Vysočina)

25.  MVDr.  Pavel  Barták,  Ph.D. (ředitel  Státní
veterinární ústav Jihlava)

10.  Ing.  Miroslav  Březina (ředitel  sekce  pro  službu
veřejnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina)

26. Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.  (ředitel  VAS,  a.s.,
Divize Jihlava)

11. Ing. Ivana Šteklová  (vedoucí  Odboru  sekretariátu
hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina)

27. Miloš Morávek (oblastní manažer E.ON distribuce)

12. RNDr. Kamil Ubr (vedoucí Odboru školství Krajského
úřadu Kraje Vysočina)

28. Mgr. Vítězslav Schrek (ředitel Domova pro seniory
Velké Meziříčí)

13.  JUDr.  Věra Švarcová  (vedoucí  Oboru  sociálních
věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina)

29. mjr. Ing. Ing. Radek Tesař (ředitel Sekce plánování
schopnosti MO Krajské vojenské velitelství Jihlava)

14.  Ing.  Petr  Pavlinec  (vedoucí  Odboru  informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

30. Mgr. Hana Hajnová (projektová manažerka)

15.  Ing. Jitka Svatošová  (vedoucí  Oddělení  tiskového
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

31. plk. Mgr. Pavel Peňáz (náměstek ředitele pro službu
kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina)

16.  Bc.  Roman Sýkora (vedoucí  Oddělení  rodinné  a
seniorské  politiky  a  rozvoje  služeb  Krajského  úřadu  Kraje
Vysočina)

32. Pavel Pešta (úředník Krizového řízení Magistrátu města
Jihlavy) 

Program:

Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina);

1. Aktuální informace o šíření koronaviru a stanovení následných postupů;
2. Diskuze, různé;

Závěr, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina).

Zahájení:
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání krizového štábu kraje.
Přednesl  návrh  programu,  který  byl  všemi  přítomnými  schválen.  Byly  zhodnoceny  úkoly
z posledního zasedání.

Úkoly z     posledního zasedání:
Jiří Běhounek informoval:
 výpomoc v pomocných profesí  uchazeči,  kteří  jsou evidováni  na úřadu práce.  V.  Švarcová

odpověděla,  že jednání  se zástupci Úřadu práce, proběhlo, je domluven systém i kontaktní
osoba.  Úřad  práce  má  vytipované  osoby,  které  jsou  z hlediska  kvalifikace  a  předchozích
pracovních zkušeností schopni pomoci v určených provozech, těm budou primárně nabízeny
pomocné pracovní pozice ve zdravotnických a sociálních provozech
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Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol: Připravit algoritmus výpomoci osobami vedených na ÚP a následné administrativní zajištění.
Odpovědnost: J. Murárik, V. Švarcová
Termín: 29. 10. 2020

 vytipovat  hospitalizované osoby,  které by mohly v případě potřeby využít  hotelovou službu.
V. Novotný odpověděl, že zatím tuto službu není potřeba využít

 prověřit u MMJ možnost využít objekt na ulici Brněnská 29, Jihlava. J. Murárik odpověděl, že
objekt disponuje 19-ti postelemi. Z ORP jsou informace, že zatím žádného covid pozitivního
bezdomovce neevidují

 personální  výpomoc  mediků.  J.  Běhounek  sdělil,  že  podepsal  150  příkazů  pro  studenty
odborných středních škol a VŠPJ. S. Měrtlová doplnila,  že byl dodán seznam mediků, kteří
studují lékařské fakulty a mají TP na území KV. Seznamy byly předány na všechna lůžková
zařízení v KV. Vyskytl se problém, a to, že přestože studenti, kteří mají TP v KV a měli být
přiřazeni na výpomoc do KV, byli povoláni hejtmany krajů, kde sídlí fakulty, na kterých studují.
Příkazy  pro  tyto  studenty  již  byly  podepsány.  Konkrétně  se  jedná  o  Jihomoravský  kraj,
Olomoucký kraj a Královéhradecký kraj.

Oblast zdravotnictví:
J. Běhounek informoval o kapacitě hospitalizací.  Situace k dnešnímu dni je v okrese Pelhřimov
překročena  o  125%.  Z hlediska  sociálního  jsou  problémy  v Domově  důchodců  Náměšť  nad
Oslavou, Domově Důchodců Třebíč Koubkova-Kubešova a Domově Důchodců Velké Meziříčí.

J. Běhounek vznesl dotaz:
- zda  ve  zdravotnických  a  sociálních  zařízeních  zřizovaných  krajem  pracuje  personál

z Polska.  Z důvodu  zhoršující  epidemiologické  situace  a  následné  výpomoci,  se  budou
muset polští zaměstnanci vrátit zpět do své země. Informace bude dnes do 15 hod. zaslána
na ÚKŠ.

- na  ředitele  krajských  nemocnic,  a  to  z důvodu  příprav  na  případné  zajištění  nových
dýchacích  přístrojů  (oxygenátorů)  a  ventilátorů.  Nemocnice  musí  zajistit  i  personální
obsluhu těchto strojů. V. Novotný řekl, že všechny krajské nemocnice proškolí příslušný
počet mediků a studentů vyšších odborných a středních zdravotních škol, tak aby mohli
personálně posílit odběrové stany. K dnešnímu dni navyšují nemocnice zřizované Krajem
Vysočina kapacitu odběrových míst o téměř 190 odběrů, aktuálně tedy v průměru denně
odeberou 1 252 vzorků (včetně výjezdového týmu ZZS a týmu Ifcor). Další cca dvě stovky
odběrů jsou denně prováděny nemocnicemi interně přímo pacientům vyžadujícím akutní
péči. Další navyšování počtu odběrů se očekává do týdne.

Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol:  Připravit  počty ventilátorů a oxygenátorů.  Počty budou následně předány k odsouhlasení
krajskému koordinátorovi intenzivní péče. Počty budou zaslány prostřednictvím Krizkom na ÚKŠ.
Jednotlivé  nemocnice ve spolupráci  s OZ a PS COVID-19 zajistí  případné vyškolení  mediků a
studentů  středních  zdravotních  škol,  kterým  byla  nařízena  práce,  z důvodu  provádění  odběrů
v odběrových stanech.
V případě možnosti směřovat další případy do nemocnic, kde jsou volné kapacity.
Odpovědnost: V. Novotný, OZ, ředitelé nemocnic, PS COVID-19
Termín: 29. 10. 2020

Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol:  Komunikací  mezi  krajským  koordinátorem  intenzivní  péče  MUDr.  Vítem  Bártou  a
republikovým koordinátorem prof. Vladimírem Černým zreálnit možnosti jednotlivých nemocnic na
požadované dovybavení jednotek intenzivní péče plicními ventilátory.
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Odpovědnost: PS COVID-19, Vít Bárta, ředitelé nemocnic
Termín: 29. 10. 2020

Věra Palečková informovala, o kontaktu na dodavatele vysoko průtokových oxygenátor kyslíku.
Kontakt bude předán ostatním ředitelům krajských nemocnic. 

KHS KV:
Alena Dvořáková sdělila, že v kraji je od pondělí o 830 případů více potvrzené pozitivity na COVID-
19, krajská hygienická stanice avizuje, že dnes číslo o několik stovek stoupne. Nepříznivá situace
je  dlouhodobě  na  okrese  Žďár  nad  Sázavou.  V současné  době  je  na  území  kraje  4  761
nevyléčených osob.

OOPP:
S.  Měrtlová  sdělila,  že  dochází  ke  zvýšené  spotřebě  ochranného  materiálu  v krajských
nemocnicích  a  výpadku dodávek.  Chybí  ochranné obleky  a rukavice.  Vznesla  dotaz  na koupi
OOPP do centrálního krajského skladu.

Usnesení 59/19/2020/KŠ
Krizový štáb Kraje Vysočina
doporučuje
nákup 3 tis. ks obleků a 100 tis. párů rukavic.
odpovědnost: členové krizového štábu
termín: 22. 10. 2020

V.  Novotný  pohovořil  o  kritické  situaci  v materiálně-technickém  zásobování  odběrových  míst.
Mohlo by se požádat centrálního koordinátora pro materiálně-technické zabezpečení odběrových
míst a laboratoří o mimořádnou dodávku OOPP do odběrových míst.

Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol: Požádat centrálního koordinátora pro materiálně-technické zabezpečení odběrových míst a
laboratoří v centrálním řídícím týmu, o mimořádnou dodávku OOPP do odběrových míst.
Odpovědnost: V. Novotný, S. Měrtlová, I. Šteklová
Termín: 29. 10. 2020

Soňa  Měrtlová  dále  informovala,  že  byla  vydána  nová  metodika  MZ  týkající  se  výpomoci
zdravotnických pracovníků. Určuje jakým způsobem a v jakém členění se mají předávat informace
ve smyslu  odpracovaných hodin,  atd..  Je to v souvislosti  s následným odměňováním. Odměna
bude vyplácena MZ do šesti  měsíců od ukončení  nouzového stavu.  Veškeré informace budou
shromažďovány z lůžkových zařízeních v KV na OZ, které budou předány na MZ.

Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol:  Za sestavení  výkazu práce pro ty,  jenž  jim byla  nařízena práce rozhodnutím hejtmana,
zodpovídá  S.  Měrtlová  a  PS  COVID-19.  V případě,  že  bude  nařízena  práce  zdravotnickým
pracovníkům v sociálních službách, vyřeší danou situaci V. Švarcová a S. Měrtlová.
Odpovědnost: PS COVID-19, S. Měrtlová, V. Švarcová
Termín: 29. 10. 2020

Na základě těchto informací byl stanoven následující úkol:
Úkol: Posoudit výklad MF, zda mohou být v současné době využity finanční prostředky z rezervy
rozpočtu kraje na krizovou situaci  ve výši  2  -  4  mil.  Kč.  Následně bude radě kraje  předložen
materiál  s konkrétním určením pro  nákupy OOPP (respirátory,  zdravotnické  pláště,  rukavice  a
rezerva pro ventilátory a kyslíkové lahve). Bude předloženo na RK dne 27. 10. 2020.
Odpovědnost: Z. Kadlec, A. Krištofová, K. Kotrba
Termín: 29. 10. 2020
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SVÚ:
Pavel Barták sdělil, že SVÚ v Jihlavě bohužel zatím laboratorní kapacity stále nespustí. Opětovné
testování by mohlo být spuštěno během příštího týdne.

Vítězslav Schrek vznesl podnět, zda může být vydáno doporučení, aby obchodní řetězce, které
budou v době nouzového stavu otevřeny, přestaly vydávat slevové akce.

Krajský úřad:
Zdeněk Kadlec informoval, že v současné době je personální stav na úřadě zatím příznivý. Byly
aplikovány HomeOffice pro zaměstnance u kterých toto lze aplikovat.

Oblast školství:
Kamil Ubr sdělil, že 15 určených škol na území Kraje Vysočina se k dnešnímu dni stará o 149 dětí
zaměstnanců  strategických  a  nezbytných  profesí,  nejvíce,  tedy  téměř  čtyřicet  dětí  má  v péči
Základní  škola  a  Mateřská  škola  Havlíčkův  Brod,  Wolkerova.  Koronavirus  se  začíná  také
projevovat i v určených školách.

Oblast sociální:
Věra  Švarcová  sdělila,  že  v Domově  ve  Zboží  je  osm  zaměstnanců  covid  pozitivních.  Bude
probíhat  testování  další  skupiny.  V Senior  Home  Telč  jsou  také  zaměstnanci  a  klienti  covid
pozitivní. Jedná se o privátní zařízení.
Alena Dvořáková doplnila, že pozitivní pacienti se také nachází v Domě sv. Antonína Moravské
Budějovice, LDN Počátky, LDN Mostiště a LDN Havlíčkův Brod.

Lidé bez přístřeší:
J. Murárik informoval, že na základě informací z ORP situace je příznivá. Zatím nebylo potřeba
ubytovat  covid  pozitivní  osobu  bez  přístřeší  nebo  vykázaného.  Byly  vytipovány  objekty
nehotelového tipu pro bezpříznakové osoby bez možnosti návratu do původního místa nebo lehce
pozitivní.

ZZS KV:
Vladislav Filová vznesla dotaz na mobilní odběrový tým HZS KV. Jiří Němec odpověděl, že tým je
přípraven a na základě rozhodnutí centrálního řídicího týmu následně odběrový tým může vyjet.
Byl vyslán požadavek, aby mobilní  tým mohl vypomáhat i KHS KV, ÚKŠ předal požadavek na
CŘT, ale zatím bez odezvy. J. Běhounek sdělil,  že budeme na ÚKŠ urgovat možnost uvolnění
připraveného odběrového týmu HZS Kraje Vysočina pro potřeby kraje.

Závěr:
Termín příštího zasedání krizového štábu je stanoven na čtvrtek 29. 10. 2020 od 11:00 hod. v
sídle  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina,  Žižkova  57,  Jihlava,  zasedací  místnosti  B  1.05
(kongresový sál).

Jiří Běhounek poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r.
hejtman Kraje Vysočina
předseda Krizového štábu Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik, v. r.
tajemník Krizového štábu Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 22. října 2020
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