
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 03/2020  

ze dne 16. 3. 2020  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy informoval o systému mobilních odběrových pracovišť. 

Odběrová pracoviště budou zřízena v Ústřední vojenské nemocnici, Nemocnici Na 

Bulovce, Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady a Nemocnici Na Františku, s tím, že: 

1. Hasičský záchranný sbor zajistí logistickou a servisní podporu (čtyři mobilní 

odběrová pracoviště). 

2. Vybrané nemocnice zajistí vyčleněného kmenového zaměstnance, který bude působit 

na odběrovém stanovišti. Dále zajistí vhodný prostor pro umístění pracoviště v rámci 

areálu nemocnice. 

3. Hygienická stanice hl. m. Prahy zajistí pomocný personál – mediky. 

4. Hl. m. Praha bude koordinovat splnění úkolů 1. – 3.  

II. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ústřední vojenskou nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, 

Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerovu nemocnici, Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady a Nemocnici Na Františku, aby každý den do 8:00 dodala počty osob, kterým 

byl proveden odběr. 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby dodalo 

metodiku pro činnost mobilního odběrového pracoviště. 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy přijal informaci a konstatuje, že druhé mobilní štábní 

pracoviště Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy bude využito pro potřeby 

Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. 

V. Krizový štáb hl. m. Prahy souhlasí s rozšířením celkového počtu mobilních odběrových 

vozidel, a to na čtyři vozidla. 

VI. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá městské části hl. m. Prahy o součinnost v těchto 

oblastech: 
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1. Apel na pracovníky center sociálních služeb, domovů pro seniory a obdobných 

zařízení, aby požadavky svých klientů sumarizovali a jednotně předávali na linku 

pomoci. 

2. Apel na tajemníky městských částí, aby nastavili obdobná opatření jako Magistrát 

hl. m. Prahy k zajištění chodu úřadu. 

3. Městská část Praha 1 – 22 zřídí ve svém správním obvodu minimálně 1 – 2 dětské 

skupiny. 

 

VII. Krizový štáb hl. m. Prahy informuje o rozšíření působnosti linky pomoci. Nově ji budou 

moci využívat i další osoby, které potřebují řešit problémy v souvislosti s karanténními 

opatřeními. 

 

VIII. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje cestujícím městské hromadné dopravy užívat 

ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály apod.). 

 

IX. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje obchodníkům s potravinami, drogistickým zbožím 

apod., aby do prostor prodejen vpouštěli pouze zákazníky s ochrannými prostředky 

dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály apod.). 

 

X. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatuje, že se hl. m. Praha snaží zajistit osobní ochranné 

prostředky pro všechny skupiny obyvatel. 

 

XI. Krizový štáb hl. m. Prahy informuje o přesunutí dekontaminačního stanoviště (včetně 

výjezdové skupiny) pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy do prostor 

Správy služeb hl. m. Prahy (Kundratka). 

 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


