
VIDEOKONFERENCE HEJTMANKY PLZEŇSKÉHO KRAJE SE STAROSTY ORP. 
 

Dne 1. března 2021 se uskutečnila videokonference hejtmanky Plzeňského kraje se starosty ORP 
k vyhlášeným krizovým opatřením účinným od 1. března 2021. Videokonference se rovněž zúčastnili funkcionáři 
krajského úřadu, ředitel Krajské hygienické stanice, ředitel Krajského ředitelství PČR a ředitel Krajského ředitelství 
HZS.  

Ředitel KHS podal stručnou informaci o situaci v kraji. Denně přibývá cca 1 500 nově nakažených a v rámci 
celé ČR to znamená, že každý desátý nakažený je z našeho kraje. Tzv. britské mutace tvoří již 80 – 90 % výskytu 
nákazy a je extrémně vysoce nakažlivá. K přenosu ji stačí již vteřiny. Proto oceňuje povinné nošení respirátorů a 
roušek. Sdělil, že stěžejní způsoby přenosu jsou dva, podílející se na šíření rovnou měrou. V rodinách a zaměstnání. 
Mění se skupiny zasažených obyvatel. Nejvíce je zasažena skupina 45 – 59 let a na druhém místě je skupina 5 – 9 let. Ti 
sice mají relativně lehký průběh, ale značně přispívají k šíření nákazy. Za poslední dny a týdny byly v kraji uzavřeny 
desítky základních a mateřských škol. Nebylo výjimkou, že v jednom dni uzavřela KHS 15 školských zařízení.  

Zhodnotil, že neexistuje žádný rychlý recept. Pro řešení jsou zásadní tři pilíře: masivní testování, proočkování 
a trasování. Zdůraznil, že poslední pilíř je problematický. Zatímco na jaře loňského roku nakaženi udávali v průměru 
3,5 kontaktů, v současné době uvádí v průměru 0,8 kontaktu. Vyjádřil to příměrem: lidi žijí jako poustevníci. Nepřispívá 
to tomu, že se podaří zachytit skutečný počet nakažených. Podle něj je počet 1 500 denně nakažených osob pouze 
třetinový k odhadovanému skutečnému počtu nakažených.      

     

Ředitel Krajského ředitelství PČR oznámil, že úkolem policie bude kontrolovat dodržení stanovených opatření. 
Počet policistů v terénu se zdvojnásobí. Policisté budou posíleni o 88 vojáků beze zbraní a 20 celníků. Kontroly budou 
prováděny namátkově a policie vnímá citlivost situace. Nebude však tolerovat hrubé porušování stanovených nařízení. 
Zdůraznil, že i když je v současné situaci 100 členů PČR nakaženo, policie bude schopna zajistit svoji činnost.  

 

Ředitel Krajského ředitelství HZS informoval o způsobu možné plošné dezinfekce venkovních prostorů měst a 
obcí. Vysvětlil způsob dezinfekce pomocí dostupných prostředků a postupů zpracovaných v spolupráci s hygienou. 
V případě, že některé obce nejsou schopny zabezpečit dezinfekci, HZS je schopen pomoci. Starosta města položil 
dotaz, jaký má toto opatření efekt. Odpověděl mu ředitel KHS. Má to efekt v místech s větší koncentrací lidí a rovněž 
efekt psychologický.  

 

Starosty byla v souvislosti dezinfekce venkovních prostorů zdůrazněna problematika dezinfekce košíků 
v nákupních centrech a prodejnách. Po loňském roce polevila pozornost prodejců v dezinfekci těchto košíků. Tyto by 
se měly dezinfikovat po každém použití. Řešení tohoto problému vůči prodejcům je v kompetenci hygieny. Bylo 
konstatováno, že prodejci je potřeba rovněž vyžadovat po nakupujících používání dezinfekce a ochranných rukavic.  

 

Náměstek hejtmanky pro dopravu zdůraznil, že pro dopravu to neznamená žádné změny. Řidiči 
nemají oprávnění kontrolovat osoby cestující přes hranice okresů.  První změny v dopravě budou realizovány od 7. 
března 2021, kdy je standardní změna jízdních řádů.   

 

 Vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu seznámil se situací v nemocnicích kraje. Hospitalizováno je 
celkem 601 pacientů s covidem. Z toho je jich na JIP 104, na úplné plicní ventilaci 49 a 4 jsou na mimotělním oběhu. 
Očkováno je v kraji 34 804 osob první dávkou a 13 166 osob druhou dávkou. Seznámil se zámyslem očkování 
praktickými lékaři. Tito by měli být zásobování vakcínami samostatnou cestou s podmínkou, že musí zaregistrovat 
minimálně 100 osob.  
 

Hejtmanka na závěr požádala starosty o apel směrem k občanům, aby dodržovali nařízená opatření, aby se 
zastavil nepříznivý vývoj nákazy covidem v kraji.   
 

 
  

Starosta města požádal vedoucího obvodního oddělení PČR a velitele Městské policie o schůzku ke 
koordinaci kontroly dodržování opatření. Schůzka je naplánována na 2. března 2021 v 10:00 hodin. Schůzky se rovněž 
zúčastní jednatel SuLeS, s kterým bude projednán způsob dezinfekce venkovních prostorů v městě.  
 

 Sušická nemocnice – očkovací centrum již naočkovalo 2005 dávek vakcíny, z toho 695 osob již bylo očkováno 
druhou dávkou. Zdravotníci, kteří chtěli být naočkováni, již očkováni absolvovali. Od soboty je možnost registrace 
pedagogických pracovníků, očkování jsou již dnes první pedagogové.  
 

Krizový štáb apeluje na občany. Dodržujte nařízená opatření. Jak se bude vyvíjet nákazy a jak dlouho budeme 
omezováni, je jenom na nás. A všichni si snad přejeme co nejrychlejší konec. Děkujeme. 

 
Krizový štáb ORP Sušice 


