Aktuální informace k organizaci veřejné dopravy,
vydávání potvrzení ošetřovného, naskladňování materiálu
pro zdravotnická zařízení
V souvislosti s aktuální situací a s ohledem na platná nařízení centrálních orgánů informujeme
veřejnost o skutečnostech, které se týkají kompetencí samosprávy Kraje Vysočina.
Oblast zdravotnictví:
Krajské nemocnice Kraje Vysočina disponují osmi desítkami infekčních lůžek. K dnešnímu
dni byl oznámen jediný případ nákazy COVID-19. Pacient je v domácí karanténě, není
hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.
„Ráno jsem byl informován, že respirátory pro zdravotnická a sociální zařízení na území
Kraje Vysočina budou dodány ještě tento pátek. Centrálně budou uskladněny v areálu
Nemocnice Jihlava. Následně po jejich naskladnění budou kontaktována konkrétní zařízení,
která si pomůcky budou postupně vyzvedávat. Vyžádaný materiál bude naskladňován a
rozdělován tak, jak budou pokračovat jeho pravidelné dodávky,“ informoval náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
Oblast dopravy:
Z rozhodnutí centrálních orgánů o uzavření školských zařízení přistupuje Kraj Vysočina,
stejně jako jiné kraje, k prodloužení prázdninového režimu jízdních řádů i po 16. 3. 2020.
Z důvodů respektování právních předpisů musí dané jízdní řády obsahovat termín od - do
v rámci platnosti. Z daného důvodu byl prázdninový režim autobusové regionální dopravy
prodloužen na období od 16. 3. do 13. 6. 2020. POZOR: V momentě, kdy opatření
z nařízení centrálních orgánů pominou/budou odvolána, budou jízdní řády na Vysočině
neprodleně upraveny tak, aby byl zajištěný okamžitý běžný režim dopravy do školských
zařízení. Prosíme, aby si cestující odjezdy autobusů ověřovali předem na www.idos.cz.
Železniční dopravy se toto opatření NETÝKÁ.
Oblast sociálních věcí, školství:
Vedení Kraje Vysočina dnes dopoledne vykomunikovalo s ministerstvem práce a sociálních
věcí přesnější interpretaci termínu vzniku nároku na ošetřovné pro rodiče z Vysočiny. OSSZ
do tiskopisů pro přiznání ošetřovného budou uvádět datum zahájení ošetřovného 16. 3. 2020,
nikoli 11. 3. 2020, jak je tomu ve zbytku republiky, kde nejsou jarní prázdniny. Tyto tiskopisy
budou k dispozici školám k další distribuci. „Na naše upozornění velice rychle reagovala paní
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Už během dopoledne se situace vysvětlila a
rodiče budou moci ošetřovné využívat v době, kdy jej skutečně potřebují,“ uvedla Jana
Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
Informace se mohou v čase měnit.
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