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APSS ČR v době koronaviru
■ Vzhledem k aktuální situaci ohledně 

koronaviru COVID-19 je prezident 
APSS ČR Jiří Horecký na  začátku 
března v kontaktu s ministrem zdra-
votnictví Adamem Vojtěchem. V pon-
dělí 2. března se sešel s náměstkem pro 
zdravotní péči Ministerstva zdravotnic-
tví Romanem Prymulou. 

■ V  souvislosti s  virovým onemocně-
ním COVID-19 uspořádala APSS ČR 
ve  čtvrtek 5. března v  ALZHEIMER 
HOME Zátiší tiskovou konferenci, 
na které byl představen nově vydaný Do-
poručený postup APSS ČR pro poskyto-
vatele sociálních služeb v  souvislosti se 
šířením nákazy koronavirem COVID-19. 
Záznam tiskové konference najdete zde: 
https://www.facebook.com/alzheimer-
home/videos/599599987551477/.

■ V  pátek 13. března zaslala APSS ČR 
členským organizacím dokument shr-
nující nejčastější dotazy, které od  orga-
nizací v posledních dnech její pracovníci 
obdrželi v  souvislosti s  aktuální situa- 
cí ohledně virového onemocnění CO-
VID-19, a odpovědi na ně; dále APSS ČR 
své členy seznámila se vzorem informací 
pro návštěvy obyvatel domu s pečovatel-
skou službou. 

■ V  pondělí 16. března APSS ČR i  na-
dále pokračovala v  jednáních a  ná-
tlaku na  příslušná místa za  účelem 
redistribuce zdravotnického mate-
riálu a pomůcek do sociálních služeb. 
Členským organizacím zaslala výsledky 
dotazníkového šetření současné dispo-
nibility v  sociálních službách. Byla také 
zřízena informační telefonní linka APSS 
ČR pro poskytovatele sociálních služeb. 
Pracovníci APSS ČR zodpovídají dotazy 
týkající se aktuálního vývoje v  souvis-
losti s nákazou COVID-19 v ČR. Provoz 
linky: po–pá od 7 hod. do 15 hod. Volat 
lze na telefonní čísla: +420 724 940 126, 
+420 607 056 211, +420 607 022 032. 

■ V úterý 17. března s odkazem na vyhlá-
šení karantény ve 21 obcích v Olomouc-
kém kraji, včetně obce Uničov, ve  které 
se nachází domov pro seniory, APSS ČR 
rozeslala doporučené pokyny a  postupy 
při přípravě na  situaci, kdy by byla ka-
ranténa vyhlášena i v další obci/městě. 

■ Ve  středu 18. března poskytla APSS 
ČR svým členům návod, jak postupovat 
v případě, kdy dochází k omezování či ru-
šení provozu zaměstnavatelů a ke vzniku 
různých překážek na straně zaměstnava-

tele, který v těchto podmínkách nemůže 
zaměstnancům dočasně přidělovat práci. 

■ Ve čtvrtek 19. března APSS ČR infor-
movala, že požádala MPSV ČR, aby před-
ložilo vládě ČR návrh krizového usnese-
ní, dle kterého by bylo možné v případě 
nutnosti využívat v  sociálních službách 
studentky/studenty nelékařského zdra-
votnického oboru všeobecná sestra. 

■ V  pátek 20. března APSS ČR rozesla-
la informaci, získanou na  základě její-
ho dotazu vzneseného na MPSV ČR, že 
nedochází a  nedojde k  přerušení řízení 
o zvýšení či přiznání příspěvku na péči. 
Příslušné orgány budou vydávat roz-
hodnutí bez návštěvy žadatele. Zároveň 
informovala o  výsledcích dotazníkové-
ho šetření, kterým APSS ČR zjišťovala 
aktuální potřeby ochranného materiálu 
v zařízeních sociálních služeb. Rozeslala 
také informace týkající se ošetřování čle-
na rodiny z  pracovněprávního hlediska 
v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

■ V pondělí 23. března přinesla APSS ČR 
rady klinických psychologů, jak se vyrov-
nat se současnou epidemií koronaviru, 
která vyvíjí psychické tlaky na  každého 
jedince. 

■ Ve středu 25. března APSS ČR informo-
vala, že se na ni obrací řada poskytovatelů 
sociálních služeb s otázkami, jak zabránit 
rozšíření nákazy po jejím zavlečení do po-
bytové sociální služby. APSS ČR proto 
vypracovala Preventivní opatření pro sní-
žení rizika rozšíření COVID-19 v  poby-
tových službách sociální péče s dopadem 
kolapsu služby. APSS ČR opět zjišťovala 
aktuální potřeby ochranného materiálu 
v zařízeních sociálních služeb. 

■ Ve  čtvrtek 26. března prezident Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb 
Jiří Horecký oznámil, že ve  středu  
25. března odeslal dopis předsedovi 
vlády Andreji Babišovi, ve kterém zdů-
raznil, jak důležitou úlohu mají (nejen) 
v  současné době poskytovatelé sociál-
ních služeb a jejich zaměstnanci, a že by 
se na ně ve veřejném prostoru v žádném 
případě nemělo zapomínat. Prezident 
zároveň opět připomenul, že v sociálních 
službách stále nemají dostatek ochran-
ných pomůcek. Dále stojí za  zmínku, 
že Společnost Podané ruce, o. p.  s., 
v partnerství s APSS ČR a společnos-
tí Sazka, a. s., jako hlavním partne-
rem, vyhlásila veřejnou sbírku „Ko-
runa ke koruně, spolu proti koroně“ 

pro sociální služby a jejich uživatele 
pro zajištění ochrany a prevence těch nej-
slabších. Vybrané peníze jsou využívány 
na nákup a distribuci ochranných pomů-
cek, dezinfekce a  zdravotnického ma-
teriálu pro sociální služby. Podrobnější 
informace o sbírce se dozvíte z  reportá-
že: https://www.facebook.com/Socialni-
sluzby/videos/3128171723868294/ či ze 
stránek společnosti Podané ruce, o. p. s.: 
https://1url.cz/nzi4M.

■ Členové APSS ČR obdrželi výsledky do-
tazníkového šetření APSS ČR, které 
zjišťovalo aktuální potřeby ochranné-
ho materiálu v zařízeních soc. služeb.

■ V  pondělí 30. března informovala 
APSS ČR o tom, že ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch vyhověl požadavku APSS 
ČR k  vydání Mimořádného opatření, 
aby každý klient pobytových služeb (ať 
již nastupuje do  pobytové služby, nebo 
se vrací ze zdravotnického zařízení) byl 
testován na přítomnost COVID-19. APSS 
ČR také rozeslala tabulku zobrazující, 
jaké množství zdravotnického materiálu 
a pomůcek bylo o víkendu distribuováno 
do  sociálních služeb. S  ohledem na  ší-
ření nákazy u  poskytovatelů sociálních 
služeb APSS ČR poskytovatele prosí, aby 
v případě, že se nákaza objeví v jejich za-
řízení (ať už u klientů, či zaměstnanců), 
tuto informaci neprodleně poskytli buď 
e-mailem na  adresy institut@apsscr.cz, 
administrativa@apsscr.cz nebo telefonic-
ky na čísla: 724 940 126, 607 056 211.

■ V  úterý 31. března spustila APSS ČR 
ve spolupráci se Společností Podané ruce, 
o. p.  s., mapu pečovatelských služeb, 
www.mapapecovatelskychsluzeb.cz.

■ Ve  středu 1. dubna rozeslala APSS ČR 
Doporučený postup při poskytování terén-
ní služby v době nouzového stavu.

■ V pátek 3. dubna poslal prezident APSS 
ČR dopis ministryni práce a sociálních 
věcí, kterým poukázal na problematický 
segment poskytování zdravotních a so-
ciálních služeb v terénu v době pandemie 
COVID-19.

■ V úterý 7. dubna začala ve spolupráci se 
společností IRESOFT distribuce ochran-
ných prostředků (získaných darem i kou-
pených z darovaných peněz) poskytovate-
lům sociálních služeb.

Všechny dokumenty najdete v Aktuali-
tách na webu APSS ČR (www.apsscr.cz).


