Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 16. 2. 2020 byl požadavek následujícího znění: „Jak je
Váš kraj, krajský úřad připraven na případnou pandemii Coronaviru (COVID-19)?
Zdali se můžu zeptat, kdy byl naposledy aktualizován Váš Krizový plán a zda
popřípadě pracujete již v tuto chvíli na přípravách v případě vypuknutí? Spolupráce s
IZS a Armádou?“
Poskytnutá informace:
Odpovědi byly rozděleny do následujících částí:
1) Jak je Váš kraj, krajský úřad připraven na případnou pandemii Coronaviru
(COVID-19)?


Olomoucký kraj rozpracoval ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a dalšími zainteresovanými subjekty
postupy pro krizovou situaci Epidemie - Hromadné nákazy osob a Postup
Olomouckého kraje v případě pandemie chřipky (pandemický plán). Oba
dokumenty jsou přílohou Krizového plánu Olomouckého kraje a bude podle
nich postupováno v případě vzniku epidemie či pandemie.

2) Kdy byl naposledy aktualizován Váš Krizový plán?


Krizový plán Olomouckého kraje je aktualizován průběžně, podle aktuální
potřeby.



Bezpečnostní rada Olomouckého kraje schválila usnesením č.
BRK/13/06/2019 ze dne 17. 12. 2019 aktualizaci krizového plánu kraje, která
bude probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 462/2000 Sb., kde je v § 19
uvedeno, že Krizový plán se zpracuje nejdéle do 4 let po nabytí účinnosti
tohoto nařízení.



Souhrnná aktualizace krizového plánu, plánu krizové připravenosti a plánu
krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se provádí v čtyřletých
cyklech od jejich schválení. Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah
krizového plánu, plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti
subjektu kritické infrastruktury, provádí se jejich aktualizace bezodkladně.

3) Zda pracujete v tuto chvíli na přípravách v případě vypuknutí?


V případě vypuknutí bude Olomoucký kraj postupovat podle Krizového plánu
Olomouckého kraje a jeho výše zmiňovaných příloh. Zároveň se bude řídit
pokyny příslušných orgánů.



Dne 31. 1. 2020 se mimo jiné uskutečnilo mimořádné jednání Krajské
epidemiologické komise Olomouckého kraje (dále jen KEK), s cílem
informovat členy KEK o nejnovějších výstupech k výskytu onemocnění novým
koronavirem 2019.



Na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci zdravotnictví jsou
zveřejněny informace pro občany i pro zdravotníky s odkazy na webové
stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, na nichž jsou zveřejněny a
pravidelně aktualizovány informace o nákaze koronavirem.

4) Spolupráce s IZS a Armádou?


Je uvedena v Příloze č. 13 Krizového plánu Olomouckého kraje. Příloha č. 13
– Plán typových opatření Olomouckého kraje pro případ výskytu vysoce
nakažlivé nemoci - Karta činností Olomouckého kraje, která byla
aktualizována dne 9. 1. 2020.

Informaci zpracoval:
Dne 19. 2. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: /

