
USNESENÍ 
ze dne 11.03.2020 

 

M i m o ř á d n á   B e z p e č n o s t n í   r a d a   J i h o č e s k é h o   k r a j e 
 

poř. č. 2/2020 

 

Přijatá opatření k omezení šíření nákazy a jejich realizace, návrhy na další postup 
Usnesení č. 1/2/2020 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I.    projednala  

    situaci kolem hrozící epidemie koronaviru COVID-19 v Jihočeském kraji; 
II.  bere na vědomí     

  informace od členů a ostatních účastníků bezpečnostní rady kraje k aktuální situaci;  
III. doporučuje   

1) řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje cestou odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy  
a) zajistit opatření v oblasti školství vyplývající z Pandemického plánu Jihočeského 

kraje,  
b) prověřit zajištění vykonávání péče o děti příslušníků složek IZS, kterou nemohou za 

krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce; 
2) ředitelce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje zjistit možnosti rozšíření 

laboratoří na zjišťování vzorků zapojením akademických nebo soukromých laboratoří 
na území Jihočeského kraje; 

3) řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje cestou odboru sociálních věcí zajistit 
koordinaci a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje způsob 
převozu klientů sociálních zařízení pro seniory se zvláštním režimem do jiného zařízení; 

4) ředitelce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje vyzvat praktické lékaře pro 
dospělé a lékaře pro děti a dorost ke splnění žádosti bezpečnostní rady kraje k jejich 
spolupráci a předávání informací o jimi vystavených karanténních opatřeních dle 
požadavku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje; 

Termín: všechna doporučení provést neodkladně.  
IV. žádá  

praktické lékaře pro dospělé a lékaře pro děti a dorost o spolupráci s Krajskou hygienickou 
stanicí Jihočeského kraje při informování o jimi vystavených karanténních opatření a e-
neschopenek v souvislosti s COVID-19, vč. uvedení adresy karantén dle požadavku 
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje; 

V.  pověřuje  
Mgr. Petra Studenovského, vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského 
kraje k přebírání a distribuci osobních ochranných pomůcek z centrální distribuce; 

VI. rozhodla  
o zrušení cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení schválených v Plánu cvičení složek 
IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v roce 2020 usnesením BRJK ze dne 
21.1.2020 č.j. 21/1/2020, a to bez povinnosti náhrady. 

 
Pandemický plán kraje/Rozpracování Typového plánu epidemie do Krizového plánu 
Jihočeského kraje 
Usnesení č. 2/2/2020 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
ukládá  
řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihočeského kraje zpracovat seznam subjektů pro prioritní vybavení osobními ochrannými 
pomůckami. Termín: do 18.03.2020. 
 

Mgr. Ivana Stráská v.r.                                        Ing. Marta Spálenková v.r. 
hejtmanka a předsedkyně BRJK              tajemnice BRJK 

 


