
Pomůcek mají domovy seniorů 

dost, uvítaly by testování 

zaměstnanců i hostů. Ministerstvo 

to nechystá 
 

Na druhou vlnu koronavirové pandemie jsou ředitelé domovů pro seniory připraveni 

lépe než na tu jarní. Vědí, jak postupovat, a mají i dostatečnou zásobu roušek 

či dezinfekce. Protože ale významně rostou počty nakažených a v některých zařízeních 

už se infekce objevila, uvítali by pravidelné testování personálu, případně i klientů. 

Ministerstvo zdravotnictví zatím ale nic takového nechystá. 

Ředitel domova důchodců v Proseči u Pošné by rád pravidelně testoval klienty 

i zaměstnance. "Myslím, že by to bylo dobré. Nehledě na to, že za chvilku začne 

chřipka nebo různá nachlazení. Když se to zkombinuje, může to být problém," říká. 

Návrat pravidelného testování by podpořila také vedoucí pražského domova Bethesda 

Ivana Reicholdová. Domovy musely povinně každé dva týdny testovat své 

zaměstnance na jaře. Vláda jim na to rozdala rychlotesty, které vyhodnotí přítomnost 

protilátek v kapce krve. I když nejsou tak spolehlivé jako analýza výtěru z dýchacích 

cest, Reicholdová by uvítala, kdyby stát poslal další. 

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale plošné testování nedává 

smysl. "Spíše možná v rámci ohnisek po rozhodnutí hygienické stanice v daném kraji," 

dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera uvedl, že na domovy seniorů je potřeba 

se soustředit, "abychom je ochránili". O konkrétních opatřeních se podle Vojtěcha 

teprve diskutuje. Za důležitý ministr považuje návrat plošné povinnosti nosit roušky 

ve vnitřních prostorách, která platí od minulého čtvrtka. "Pokud toto budou dodržovat 

i zaměstnanci (domovů pro seniory, pozn. red.), tak se tím snižuje výrazně riziko 

přenosu nákazy," míní Vojtěch. Reicholdová kritizuje, že se roušky do obchodů, 

restaurací nebo škol vrátily pozdě. 

 

 

 



Virus mezi seniory 

Police nad Metují 

Nákaza koronavirem se o víkendu potvrdila u obyvatelky domova pro seniory v Polici 

nad Metují na Náchodsku. Průběh jejího onemocnění není vážný. Krajské zařízení 

s více než šedesátkou klientů je v izolaci. Podle mluvčí Královéhradeckého kraje 

Sylvie Adamcové virus do domova přinesla návštěva. 

Humpolec 

V humpoleckém domově seniorů, kde se rozšířil koronavirus, zemřeli už čtyři 

pozitivní klienti. Celkem se jich nakazilo 25 a k tomu 19 zaměstnanců. Od minulého 

týdne s chodem zařízení vypomáhá armáda. V domově v Třebíči, který také zřizuje 

Kraj Vysočina, je situace stabilní. Nemocný je jeden klient a tři zaměstnanci. 

Holice 

V Sanatoriu Topas v Holicích na Pardubicku je už 90 nakažených včetně šesti 

zaměstnanců. Zařízení je v izolaci, návštěvy jsou zakázány už téměř dva týdny. 

Budova se dezinfikuje. 

Na covid-19 je nyní podle 

předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého pozitivních 

celkem dvě stě klientů a necelá stovka zaměstnanců. 

Virus se v zařízeních šířil i na jaře. Tehdy situaci komplikoval počáteční kritický 

nedostatek ochranných pomůcek. Dva týdny poté, co se v Česku potvrdily první 

případy nákazy, neměla polovina domovů ani jednu roušku, ostatním zásoby rychle 

docházely. 

Nyní mají zařízení podle Horeckého pomůcky v průměru na měsíc dopředu. Ceny už 

nejsou tak vysoké jako například v dubnu, kdy byly pomůcky nedostatkovým zbožím. 

Na úroveň před pandemií se ale ještě zdaleka nevrátily. Ještě začátkem roku byly 

jednorázové roušky haléřovými položkami. "V dubnu je bylo možné koupit za 20 

až 30 korun, nyní je cena od 3,90 do pěti korun," popisuje Horecký. Vysoko se drží 

také ceny jednorázových rukavic. 

Pro domovy to představuje zvýšené náklady, navíc už nemohou spoléhat na zásoby 

od vlády a krajů. Horecký proto chce jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou 

Maláčovou (ČSSD) o kompenzacích. 

Během jarní fáze epidemie se senioři ocitli téměř na tři měsíce bez blízkých, 

protože návštěvy byly kvůli riziku infekce zakázané. Nyní zatím toto opatření neplatí 

plošně, některé domovy k němu ale přistupují samy. Reicholdová odhaduje, že v jejich 

zařízení je jen otázka času, než zákaz také vyhlásí. "Ne všichni rodinní příslušníci 



respektují pravidla, třeba že mají mít po celou návštěvu nasazenou roušku," vysvětluje 

vedoucí. Horecký si už ale nedovede představit, že by úplný zákaz trval tak dlouho 

jako na jaře. "Sice tím chráníme jejich fyzické zdraví, ale devastujeme to duševní," 

vysvětluje. 
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