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seniory 

Praha, 29.3.2020 

V posledních dnech zaznamenáváme zprávy o šíření koronaviru v domovech pro seniory, přičemž 

si nákaza bohužel již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem 

návštěv a odhalují tak skutečnost, že se nepodařilo ochránit seniory ani pečující personál. Na 

nedostatečnou ochranu klientů i pracovníků v sociálních službách opakovaně upozorňovala 

odborná veřejnost, vč. České gerontologické a geriatrické společnosti. 

Zařízení péče o seniory se stále potýkají s kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, 

nedostatkem personálu (který je vyčerpán a nemá možnost vystřídání a odpočinku) a s 

nedostatečnou podporou ze strany státu. Zařazením sociálních služeb až do druhé vlny zásobování 

pomůckami došlo k fatálnímu zpoždění v ochraně pacientů i personálu, kterou jen částečně 

kompenzovaly dobrovolnické iniciativy dodávkami roušek a dalšího materiálu. 

Je třeba aktivovat síť opatření, jež ochrání životy našich křehkých spoluobčanů, kteří jsou na naší 

pomoci zcela závislí, abychom zabránili katastrofě co do počtu obětí v zařízeních, která jsou sice 

uzavřená, neměla by však zůstat zapomenutá a opuštěná. 

Světová zdravotnická organizace vyzvala všechny země, aby prováděly co nejvíce testů na 

přítomnost koronaviru, nikoliv pouze u jedinců s příznaky nákazy. My, kteří se věnujeme péči o 

seniory, 

 vyzýváme vládu ČR, aby s vysokou prioritou přistoupila k plošnému laboratornímu 

testování na COVID-19 u klientů a personálu všech pobytových zařízení pro seniory 

a všech uzavřených geriatrických oddělení nemocnic s minimální periodicitou jednou 

za 14 dní 

 naléhavě žádáme vládu ČR o urychlení dodávek ochranného vybavení pro tato 

zařízení, jako jsou roušky, vyhovující respirátory, desinfekční prostředky, rukavice a 

další zdravotnické vybavení. Všechna tato opatření současně zpomalí šíření nákazy 

v celé populaci a zabrání kolapsu zdravotnického systému 

Je obtížné chránit druhé bez ochranných prostředků. Je obtížné chránit pracovníky i klienty, pokud 

není možné dosáhnout testování. Nemůžeme přihlížet hrozícím obětem velkého rozsahu mezi 

nejkřehčí a nejzranitelnější částí populace. Naše občanské svědomí nám říká, že máme chránit 

životy těch, kteří jsou na naší pomoci závislí a nemohou se bránit. 
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