
JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP SUŠICE 
 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu svolal starosta Sušice svůj krizový štáb dne 26. listopadu 
2021.  Jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin v malé zasedací síni MěÚ Sušice. Krizový štáb se sešel ve složení 
starosta, místostarosta, tajemník MěÚ, tajemník KŠ, zástupce velitele MP, vedoucí OO PČR, velitel HZS Sušice  
a ředitel Sušické nemocnice.   

Starosta přivítal členy KŠ a hosty a seznámil je s důvodem svolání. Tím bylo vládou vyhlášení 
nouzového stavu a vyhlášení krizových opatření. Cílem zasedání bylo vzájemně se informovat, co nouzový stav 
městu a ORP přinese. Seznámil přítomné s vývojem šíření COVIDu na území ORP Sušice a města Sušice.  

Tajemník KŠ přítomné stručně seznámil s časovými souvislostmi vyhlášení nouzového stavu                  
a doprovodnými krizovými opatřeními vydanými usnesením vlády č. 434 – 436 ze dne 25.11.2021. Základními 
omezeními vyhlášenými vládou jsou zrušení adventních a vánočních trhů a podobných jednorázových akcí, 
zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a uzavření provozoven stravovacích služeb v době 22:00 – 05:00 
hodin. Dále je seznámil s krizovými opatřeními, která v některých částech mění nařízení MZDr a omezují některé 
činnosti.    

Zástupkyně velitele MP navrhla nabídnout účast zájemců o vánoční trhy na pravidelných úterních trzích. 
Návrh byl odsouhlasen, s připomínkou dodržování stanovených protiepidemiologických opatření.   

Jednatel Sušické nemocnice seznámil přítomné s covid situací v nemocnici. Aktuálně je v nemocnici    
16 pacientů covid pozitivních, naštěstí nikdo nemá těžký průběh. Lůžková kapacita pro covid pacienty je 32 
lůžek. V Sušické nemocnici jsou všichni covid+ do věku 60 let neočkovaní, nad 60 let jsou ¾ neočkovaných. 
Podle názoru jednatele, očkování má vliv na skladbu pacientů. Nemocnice provádí očkování. Denně naočkuje 
200 – 300 osob. Nemocnice má i mobilní skupinu, která podle požadavků obcí vyjíždí a očkuje zájemce. 
Testování se provádí každý den a nově se testuje i v neděli Provádí cca 300 testů denně. Nemocnice se dostala 
do databáze nemocnic, které mohou podávat monoklonální protilátky. Čeká se na dodávku protilátek. Vyjádřil 
obavu, že s nepříznivým vývojem epidemie se nemocnice dostane do problémů.  

Proběhla krátká diskuse k dodržování časů objednání na očkování. Byly stížnosti na to, že objednaní 
pacienti čekali nepřiměřenou dobu na očkování. Jednatel zmínil, že k tomu mohlo dojít tím, že berou                    
i neobjednané. Slíbil, že upozorní očkovací centrum na dodržování času u objednaných pacientů.  

Vedoucí OO PČR oznámil, že dnem vyhlášení NS posiluje PČR kontrolní činnost o jednu hlídku. Bude 
mít za úkol dohled nad vydanými opatřeními v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. V tomto 
spolupracuje s Městskou policií.  

Provoz Městského úřadu v Sušici bude nadále beze změn, s omezením se nepočítá.  

Dezinfekce veřejných prostorů nebude zatím prováděna i s ohledem na nadcházející počasí. Dezinfekce 
vnitřních prostorů (nemocnice, školy, školky, úřady) si provádí organizace samy za pomocí dobrovolných 
hasičů.   
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