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V Liberci 18. května 2020
Tisková zpráva
CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ TÝM COVID-19 V LIBERCI
Ve čtvrtek 14.5.2020 navštívil Centrální řídící tým COVID-19 jako poslední z krajů také Liberecký kraj. Na setkání
s vedením KHS LK přijel ředitel CŘT náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, zastupující náměstkyně pro
ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová a plukovník Petr Šnajdárek se svými
kolegy. Za Liberecký kraj se jednání dále zúčastnil náměstek hejtmana Přemysl Sobotka a ředitel Krajského
vojenského velitelství plukovník gšt. Miroslav Brázda.
Na úvod setkání ředitel KHS LK Vladimír Valenta nejprve shrnul vývoj situace týkající se onemocnění COVID-19
a její specifika v Libereckém kraji, zejména pokud šlo o rozdíly v počtu případů v jednotlivých okresech. Náměstek
hejtmana Přemysl Sobotka pak doplnil informace zejména z hlediska zajištění zdravotní péče a zajištění
a distribuce ochranných pomůcek a vyzdvihl systematickou a důslednou práci KHS LK.
S blížícím se koncem nouzového stavu byly diskutovány zcela konkrétní problémy – očekávaný příjezd velkého
počtu zahraničních dělníků do LK, podoba triáže v nemocnicích, úhrada testu na COVID -19 u pacientů
k hospitalizaci či operačnímu výkonu v nemocnicích. Ve snaze ochránit nemocnice před zavlečením nákazy
prováděly toto testování nemocnice na svůj účet, což ekonomicky není nadále možné.
„Velmi nás těší a vážíme si ocenění a uznání naší práce, které vyslovil prof. Prymula, pan náměstek Sobotka
a v ranním pořadu Studio 6 také hejtman LK, který se vzhledem k posunu času jednání nakonec nemohl zúčastnit,
ačkoliv to měl v plánu. Uplynulé měsíce byly pro nás opravdu náročné. Tato situace zcela jasně ukázala potřebu
lékařů a dalších odborných pracovníků, kterých se nám v současné chvíli nedostává. V této souvislosti se velmi
projevila dlouhodobá limitace, kterou je pro hygienickou službu služební zákon zejména pokud jde o získávání
nových pracovníků a průběžné vzdělávání,“ říká ředitel KHS LK.
Hlavním bodem jednání byl projekt Chytrá karanténa. Liberecký kraj byl jedním z posledních, který se k projektu
připojil a vzhledem k minimálnímu přírůstku nových případů v tomto období, byl projekt zkoušen v omezené míře.
Projekt Chytrá karanténa je nyní v kompetenci Armády ČR, které dostala v období vrcholící epidemie v ČR za úkol
vyvinout systém k postupnému snižování plošných opatření přijatých vládou České republiky na území České
republiky a přijetí adekvátních centrálně řízených opatření a nasazených sil a prostředků zaměřených na oblasti
zvýšeného šíření viru s cílem eliminovat další šíření tohoto virového onemocnění.
Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci je nyní cílem stávající systém dále propracovat a harmonizovat tak,
aby sloužil i v klidovém režimu, byl připraven na eventuální druhou vlnu koronavirové epidemie či na jakoukoliv
jinou zdravotní hrozbu. Klíčové je propojení systémů call centra, vzpomínkových map, laboratoří, ÚZIS, SZÚ,
nemocničních kapacit, zásobovacích kapacit atd. Postupně tento systém přejde pod správu MZ ČR.
„Vybudování softwaru pro řízení zdravotních hrozeb shledávám jako zcela zásadní potřebu. Kromě jeho osvojení
na úrovni terénu hygienické služby zůstává nyní před námi i úkol propojit tento krizový systém s programem
a systémem epidemiologického šetření, který již na úrovni regionu existuje a plní svou roli. Za naši KHS je to již
představený systém EpiGis, který je elektronickým listem epidemického šetření s propisem do
geografických/mapových podkladů. Pracujeme proto nyní na exportu dat i do programu rychlé karantény. Protože
se jedná o problém, který si vyžádá spolupráci více krajů, jsem rád, že ze strany AČR došlo v této souvislosti
i k oslovení Asociace krajů ČR,“ hodnotí Valenta.
Centrální řídící tým COVID-19 zřídila Vláda ČR usnesením z 30.3.2020 jako svůj poradní dočasného charakteru k
zajištění řízení a koordinace opatření přijatých Českou republikou v rámci řešení virového onemocnění COVID-19
/označovaný jako SARS CoV-2/ s důrazem na řešení opatření tzv. „Chytré karantény“. Organizační zázemí mu
vytváří Armáda České republiky.
Stálými členy CŘT jsou zástupce Ministerstva obrany, zástupce Ministerstva zdravotnictví, zástupce Ministerstva
vnitra, hlavní hygienik ČR, zástupce Armády ČR, zástupce Policie ČR, zástupce Hasičského záchranného sboru,
vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT.
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