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A) Krizový štáb 
a) Členové: zástupci vedení obce, úřadu MČ, městské policie, školských zařízení, 

farnosti, spolků (Počin) 
- 1 „vedoucí“, který zaštiťuje a řídí pomoc, po domluvě deleguje úkoly na členy 

KŠ a dobrovolníky, kontakt na něj zveřejněn 
 

b) Funkce: 
- zajišťuje informovanost občanů (viz bod B) 
- distribuuje pomoc (viz bod c) 

 
c) Oblasti pomoci: 

a) Distribuce ochranných pomůcek  
b) Distribuce jídla, nákupy, léky 

 
 

B) Informovanost občanů 
 

1) !!! Letáky do každé schránky!!! 
- základní info 
- důležitá čísla 
- kontakt na Krizový štáb (tel. číslo na „vedoucího“ KŠ) 
- výzva pro dobrovolníky, aby se KŠ ozvali 

 
- také na všechny plakátovací plochy, nástěnky, autobusové zastávky, vlakové 

nádraží 
 
- webové stránky, soc. sítě apod. 

 
 

C) Distribuce pomoci 
- rizikové skupině (viz bod D) přímo 
- nemobilní potřební mimo riz. skupinu – individuálně, ozvou se na základě letáků 
- výdej pomůcek pravidelně v přesně stanovenou dobu na úřadě 
- !!! přesně evidovat příjemce pomoci, předem stanovit limit na 

osobu/domácnost/instituci (množství rukavic, roušek, desinfekce) !!! 
 
 

D) Riziková skupina 
- kritérium:  

a) 70 let včetně a více 
b) mimo tuto věkovou skupinu dle doporučení Komise sociální, zdravotní a 

bytové a prakt. lékařů 
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- kromě letáků dostanou rovnou také balíček s ochran. pomůckami (roušky, 

desinfekce, rukavice aj.) 
 

E) Příjemci ochran. pomůcek z řad institucí 
a) úřad 
b) všechny instituce zřizované městskou částí (zejména školská zařízení) 
c) instituce „zásadní“/významné pro občany MČ Dolní Počernice: 

o zdravotní středisko 
o farnost 
o pošta 
o městská policie 

 
F) Kritéria pro hrazení z dotace Covid 19 

- vždy v souladu s explicitně danou účelovostí dotace 
- přesná evidence 
- univerzální objektivní kritéria při posuzování – nezpochybnitelný přínos pro 

občany DP bez rozdílu: „viditelnost“ opatření, maximální účinnost, využitelnost 
do budoucna (také např. v období chřipek apod.): 

o investice do hyg. opatření: 
stojany na desinfekci, teploměry apod. pro instituce viz bod E 

o investice do informačního systému občanů: 
rozhlas, přenosné bannery (umísťování k autobus. zastávkám, na nádraží 
apod.) 

- dle návrhu členů KŠ specifikovat případně další kritéria 
 
 

V Praze dne 8. 5. 2020 
 

 
 
 
 
 

------------------------------------  ------------------------------------ 
Mgr. Kráčmarová, Ph.D.  Mgr. Hejdová 

 


