Praha, 9. září 2020

Ministryně Maláčová požádala ministra zdravotnictví
o zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců sociálních
služeb
V souvislosti s narůstajícím počtem nakažených onemocněním COVID-19 dnes
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prostřednictvím
oficiálního dopisu požádala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o zajištění
maximální bezpečnosti klientů i zaměstnanců sociálních služeb. Klíčové by v tomto
případě mělo být testování zaměstnanců a také zajištění adekvátních zásob
ochranných pomůcek. Náklady související se zavedením těchto opatření mohou být
podle ministryně Maláčové částečně hrazeny z rozpočtu MPSV.
„I když situace v sociálních službách je v současné době stabilizovaná a počet pozitivních
případů nákazy koronavirem je v sociálních službách zatím nízký, je potřeba pružně
a efektivně reagovat, ale také udělat maximum pro to, aby se tato situace nezhoršovala,“
apeluje ministryně Maláčová ve svém dopisu pro ministra zdravotnictví na nutnost
prevence. Přestože zajištění RAPID testů pro zaměstnance sociálních služeb by mělo být
hrazeno primárně Ministerstvem zdravotnictví, v případě potřeby nabízí ministryně
Maláčová pomoc a možné spolupodílení se na těchto nákladech. Důležité je podle ní také
zavedení mimořádného opatření, které bude všem pobytovým službám sociální péče
nařizovat, aby si zajistily zásoby ochranných pomůcek minimálně na jeden kalendářní
měsíc.
Ministryně Maláčová žádá vedení resortu zdravotnictví také o sdělení výše zásob vakcín
proti chřipkovému onemocnění s tím, že k zaměstnancům sociálních služeb, stejně jako
k jejich klientům, především k seniorům a zdravotně postiženým, by se tyto vakcíny měly
dostat prioritně.
„Současně bych chtěla upozornit na nedostatek lůžek ve zdravotnických zařízeních
pro klienty sociálních služeb, kteří se nakazili onemocněním COVID-19,“ píše dále
ministryně Maláčová. Pro snížení přenosu nákazy na ostatní klienty a personál žádá
o zajištění takového mimořádného opatření, kdy dojde k vyčlenění dostatečného počtu
lůžek ve zdravotnických zařízeních, ale současně i o změnu postupu příslušných
hygienických stanic, které odmítají převozy klientů sociálních služeb do zdravotnických
zařízení.
Spolupráce na zajištění bezpečnosti by měla vést ke společnému cíli, tedy k ochraně
nejvíce ohrožených klientů sociálních služeb a současně i těch, kteří o ně pečují a jsou
tak vystaveni závažným zdravotním rizikům.
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