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Komentář

Kladivo na šmejdy?

Jsou obchodníci, kteří prodávali předražené re-
spirátory, hyeny? Jsou ti, kdo je kupovali, hloupé
kavky? A je správné, že stát určil nepřekročitelné
ceny?
Vysoké ceny ochranných pomůcek nebyly vý-

sledkemmanipulace, lží a nátlaku jako v případě
prodejních akcí takzvaných šmejdů. Zboží bylo
nabízeno otevřeně. Těžkomluvit i o obchodu se
strachem. Lékařské autority téměř shodně tvrdí,
že běžní obyvatelé respirátory nepotřebují, pokud
se budou chovat rozumně.
Obyvatelstvo má ovšem svou hlavu. Z ochran-

ných pomůcek se stala „podpultovka“ a ceny vy-
střelily do vesmíru. Pokud se naplní optimistický
scénář a nákaza se nerozšíří, pro mnoho kupců to
bude nejhorší životní investice. Chovali se však
obchodníci nemravně jen proto, že se přizpůsobili
zákonům trhu?
Státní zásah byl nutný aměl dokonce přijít

dříve. Jeho podstatou ovšem nemá být kontrola
cen. Jde o to, aby respirátory, roušky a vše po-
třebnéměli v dostatečnémmnožství zdravotníci
a další lidi v první linii. Zejména ti, kteří se starají
o seniory, a ti, kteří jsou nezbytní pro to, aby spo-
lečnost fungovala, pokud se epidemie rozšíří.
To je hlavní úkol politiků a úřadů. Být perfektně

připraveni na nejhorší možný scénář. Chytat
drobné prodejce je nesmysl, když je doba nejistá.
Nejhorší scénář totiž nenastane právě jen tehdy,
když jsme na něj připraveni.

Martina 
Komárka
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Chraňte před nemocí hlavně
důchodce, žádají odborníci
Nový koronavirus Covid-19
má nejtěžší dopad na lidi
starší 80 let. Provozovate-
lé domovů pro seniory či
zařízení pro dlouhodobě
nemocné proto žádají vlá-
du, aby jejich zařízení za-
řadila do aktualizovaného
pandemického plánu.

PAVEL CECHL

V
íce než 170 tisíc
lidí starších
osmdesáti let žije
v domovech pro
seniory nebo za

nimi dochází pečovatel domů.
Další desítky tisíc jsou pak v
péči rodiny nebo žijí sami. A
přestože nový koronavirus
stále zaostává za nedávnou
epidemií chřipky, vláda by se
při přípravě nových pande-
mických plánůměla zaměřit
právě na ně. „Celkový počet
úmrtí je u nakažených lidí
momentálně 3,4 procenta,“
říká Jiří Horecký, šéf Asociace
poskytovatelů sociálních slu-
žeb. U starších seniorů ale
může v případě nakažených
dosahovat až 15 procent.
Asociace proto požaduje,

aby domovy pro seniory a
podobná zařízená byly zařa-
zeny na stejnou úroveň jako
ta zdravotnická.

„Řada opatření byměla být
naprosto stejná. Příkladem je
rozhodnutí u roušek. Měly by
se zajistit nejen zdravotnic-
kým zařízením, ale i sociál-
ním,“ podotkl Horecký.

TŘI DNY STAČÍ
Přesto ale podle zástupců so-
ciálních zařízení není třeba
nějak zvlášť panikařit.
V souvislosti s tím kritizovali
doporučení ministerstva prá-
ce, aby se domovy vybavily
zásobami amateriálem až na
šest týdnů.
„Je ideální mít zásoby na tři
dny,“ říká Daniela Lusková,
viceprezidentka asociace a
současně ředitelka králové-
hradeckého domova pro se-
niory U Biřičky. Delší doba je
nesmyslná.
I přesto asociace vypraco-

vala seznam doporučení, jak
mají domovy postupovat. Jsou
tam například informace o
viru Covid-19, jak se bránit
jeho šíření nebo co dělat, po-
kud semezi jejich obyvateli
objeví někdo s nákazou. „Ten
soubor doporučených opat-
ření je pro nás nesmírně dů-
ležitý,“ říká Boris Šťastný z
Alzheimer Home. Pomůže to
totiž podobným domovům
lépe se zorientovat v proble-
matice.

Nakažených v České
republice přibylo,
je jich už dvanáct
Praha – Po pěti dnech od
okamžiku, kdy se v České
republice objevil první člo-
věk nakažený koronavi-
rem, přistoupil stát ke
změně testování. Bude po-
vinné nejen pro lidi, kteří
se vrátili z rizikových ob-
lastí, ale i pro ty,
u kterých to doporučí lékař
nebo hygienik.
K opatření ministerstvo

zdravotnictví přistoupilo
poté, co se nový koronavi-
rus objevil i u Češky,

nový
Češky,

nový
kterou

lékař odmítli testovat, a
proto se sama uchýlila k
testům
v soukromé laboratoři.
Podle náměstkaministra

zdravotnictví Romana
Prymuly se situace ještě
více zjednoduší, až v Česku

ještě
Česku
ještě

opadne chřipková epide-
mie. Už tady je právo vy-
šetřovat jakýkoliv případ,
pokud je jako podezřelý
zhodnocen jak epidemio-
logem, tak lékařem, uvedl

Prymula. Navíc se včera v
Praze a ve středních Če-
chách začalo s domácími
odběry testů u pacientů.
Postupně budou zavedeny
v celé republice.
Národní referenční labo-

ratoř pak včera do uzávěrky
tohoto vydání potvrdila
další čtyři nakažené v Čes-
ku. Jejich počet tak stoupl
na celkových dvanáct. „V
jednom případě se jedná o
blízký rodinný kontakt
prvního případu
z Ústí nad Labem. Pacient-
ka je hospitalizována v
Masarykově nemocnici,“
uvedlamluvčí ministerstva
Gabriela Štěpanyová. Další
případy jsou z Prahy, jeden
z nich je Ital. Všichni tři
jsou v pražské Nemocnici
Na Bulovce.
Fakultní nemocnice Olo-

mouc včera pro lidi s pode-
zřením zřídila speciální če-
kárnu a zavedla plošný zá-
kaz návštěv. (pcl, čtk)
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