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Z toho důvodu i Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí, s  cílem co největší připra-
venosti systému sociálních služeb a  pře-
devším poskytovatelů sociálních služeb 
na případnou tzv. „druhou vlnu“ epidemie 
COVID-19, využilo letních měsíců k  usi-
lovné přípravě pro různé eventuality vý-
voje odpovídajících doporučených postupů. 
V rámci příprav byla v  individuálním pro-
jektu MPSV s názvem „Rozvoj systému so-
ciálních služeb“ (registrační číslo CZ.03.2.6
3/0.0/0.0/15_017/0003739 financovaného 
z  Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Zaměstna-
nost a  rozpočtu České republiky) ustano-
vena pracovní skupina expertů, s  jejichž 
spoluprací se uvedené doporučené postupy 
vytváří. Předpokladem, se kterým MPSV 
pracuje, je zajištění fungování sociálních 
služeb tak, aby nedošlo k  jejich pozasta-
vení a  byla zajištěna setrvalá dostupnost 
pomoci a podpory klientům, při zachování 
co nejnižší míry ohrožení pracovníků so-
ciálních služeb. Zároveň se na půdě MPSV 
uskutečnila 2 setkání se zástupci sociálních 
služeb, na  kterých proběhla reflexe první 
vlny epidemie COVID-19 a učiněných opat-
ření (vyplývajících z  12 doporučených po-
stupů vydaných MPSV během nouzového 
stavu na  jaře), přičemž sesbírané podněty 
byly zohledněny při tvorbě nových doporu-

čených postupů v  návaznosti na  současný 
vývoj a  možné druhé vlny epidemie CO-
VID-19.

V  současné době má MPSV k  dispozici 
rozpracované návrhy 3 doporučených po-
stupů, které se zaměřují (1) na  služby pro 
osoby bez přístřeší (služby prevence), (2) 
služby sociální péče (v  terénní a  ambu-
lantní formě) a (3) pobytové sociální služ-
by. Návrhy jsou strukturovány do  takové 
podoby, aby byly svým navázáním na  tzv. 
„Semafor“ Ministerstva zdravotnictví ne-
boli mapu stupňů pohotovosti vyplývající 
z  aktuální epidemiologické situace jedno-
duchým a  zároveň přiměřeným návodem 
pro poskytovatele sociálních služeb, jak po-
stupovat a co je třeba zajistit pro co nejbez-
pečnější provoz služby v dané situaci.

Výše popsaná činnost MPSV vychází ze 
spolupráce resortu s  Ministerstvem zdra-
votnictví na společném materiálu s názvem 
„Postup pro ochranu zranitelných osob 
v  době pandemie COVID-19“, obsahu-
jícím základní principy, které by měly být 
zohledněny při přípravě a  implementaci 
opatření, doporučujících postupů a strate-
gických materiálů obou ministerstev. Sa-
motný materiál má doporučující charakter 
a bude nadále rozvíjen a aktualizován.

Cílem samotného materiálu je iden-
tifikovat:
• Osoby zranitelné v  souvislosti s  one-

mocněním COVID-19
• Doporučení konkrétních opatření pro 

ochranu zranitelných osob v souvislosti 
s onemocněním COVID-19

Cílem opatření pro ochranu zranitel-
ných osob by mělo být:
• Minimalizovat počet onemocnění 

a úmrtí mezi zranitelnými osobami 
• Koordinovat aktivity vedoucí ke  sníže-

ní rizik pro zranitelné osoby napříč ČR, 
a to jak rizik souvisejících s COVID-19, 
tak spojených s  dopadem zavedených 
epidemiologických opatření

• Informovat, zapojit a  zmocnit zranitel-
né osoby a jejich blízké

• Zajistit dostupnost zdravotní a sociální 
péče o zranitelné osoby

• Podporovat zranitelné osoby v  dalších 
relevantních oblastech života

MPSV se bude nadále snažit být oporou 
pro poskytovatele sociálních služeb při ře-
šení různých krizových situacích a společ-
ně s nimi pracovat na zajištění kvalitní péče 
pro potřebné a ohrožené osoby a zachování 
jejich důstojného života.

MPSV usiluje o připravenost sociálních 
služeb na onemocnění COVID-19
V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 zemřelo na celém světě podle oficiálních dat doposud téměř 
600 000 osob  a nakazilo se přes 14 milionů osob . Dle predikcí vývoje onemocnění COVID-19 pandemie 
prozatím ještě nedosáhla globálního maxima nakažených a počet obětí bude nadále narůstat . Jak 
ukazuje zkušenost např. z Austrálie, i v případě dlouhodobě klesajícího trendu počtu onemocnění se může 
situace velmi rychle změnit a nelze tedy vyloučit, že státy mohou zažívat několik vln pandemie . Z důvodu 
přetrvávajících negativních vlivů pandemie spojených jak se zdravotní, tak s ekonomickou situací, je 
klíčové vytvořit ucelený postup při ochraně zranitelných osob, který umožní zaměřit opatření na konkrétní 
skupiny obyvatel spíše než na celou populaci.
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