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Oznámení o dalším postupu v získávání požadavků a distribuci OOP
Vážená paní hejtmanko, vážený pane hejtmane, vážený pane primátore,

reagujeme na aktuální situaci ohledně sběru požadavků a distribuce zdravotnického
materiálu a osobních ochranných pomůcek (OOP). Vláda na svém zasedání rozhodla
o následujícím postupu a zodpovědných resortech.

Ministerstvo zdravotnictví ČR je s okamžitou účinností zodpovědné za zásobování
následujících institucí1:

-

-

všechny přímořízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR (fakultní a ostatní velké
nemocnice, specializované ústavy, rehabilitační ústavy, KHS, ÚZIS, SÚKL, státní lázně
a další)
zdravotnická zařízení Ministerstva obrany a zdravotnická zařízení Ministerstva
spravedlnosti, přímořízené sociální ústavy Ministerstva práce a sociálních věcí
zdravotnické záchranné služby
páteřní krajské nemocnice
všechny laboratoře testující na nákazu koronavirem

Distribuce OOP všem ostatním poskytovatelům zdravotní a sociální péče bude
dále zajištována Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci krajskými úřady
(koordinátory). Koordinační role krajů je v tomto případě naprosto klíčová. Ministerstvo
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K dnešnímu dni platný seznam organizací tvoří přílohu tohoto dopisu, může však být

v návaznosti na aktuální situaci upraven.
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zdravotnictví ČR o tomto postupu informuje také členy Rady poskytovatelů MZČR (tedy
poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Ti jsou s krajskými koordinátory již
v kontaktu.
V gesci krajských úřadů je tedy zabezpečení distribuce dodaného materiálu všem
ostatním poskytovatelům zdravotních služeb, sociálních služeb a dalším institucím
kritické infrastruktury. V první řadě je nutné zabezpečit ochranné pomůcky
pro zdravotníky, tedy nemocnice, ambulantní segment, lékárny, domácí péči,
specializovaná zařízení typu „detox“ apod. K rozdělení mezi zdravotníky se prosím řiďte
jejich relativním počtem v každém segmentu. Tyto relativní poměry se liší pro každý kraj
a naleznete je jako druhou přílohu tohoto dopisu.

Postup krajů je nutné úzce koordinovat s profesními sdruženími či asociacemi
poskytovatelů. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se na koordinaci aktivně podílet.

Velmi Vám děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Expedice:

Kraje České republiky

Na vědomí:

Vážený pan
Jan Hamáček, ministr vnitra
Asociace krajů ČR
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