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C-6 

 
Operační plán – “Pandemie chřipky“  

              

Realizační část               
  
 

 

Popis opatření Způsob realizace opatření 
Vydání pokynu 

k realizaci opatření 

Určení konkrétních 

náhradních prostor pro 

izolaci a léčbu 

nemocných 

Určit konkrétní ubytovací zařízení 

určená pro izolaci a léčbu nemocných 

ve spolupráci s Hygienickou stanicí  a 

Krizovým štábem ORP  

Starosta obce 

Určení konkrétního místa 

pro uskladnění očkovací 

látky 

Konkrétní místo pro uskladnění 

očkovací látky je v adekvátních 

prostorách  nemocnice  

Starosta obce 

spolupracuje s KŠ 

ORP  a zástupcem  

příslušné nemocnice 

Určení konkrétních 

lékařů, zdravotních sester 

a administrativních 

pracovníků, kteří budou  

organizačně zajišťovat a 

provádět mimořádné 

očkování antivirovým 

přípravkem 

Lékaři,zdravotní sestry , kteří budou 

realizovat mimořádné očkování, 

budou určeni operativně z řad  

nemocnice ve spolupráci s 

odpovědnými zástupci  nemocnice. 

V případě obcí správního obvodu 

budou využití lékaři a zdravotní sestry 

zdravotních středisek. 

Administrativní pracovníci budou 

operativně určení z řad zaměstnanců 

Obecního úřadu  

Zodpovědný zástupce 

nemocnice, místní 

lékař 

 

starosta ORP  

 

Starosta obce 

Určení konkrétních míst, 

kde se bude mimořádné 

očkování realizovat 

Určení konkrétních míst pro realizaci 

mimořádného očkování  

Starosta obce ve 

spolupráci 

s odpovědnými lékaři 

Zpohotovení konkrétních 

míst, pro vlastní realizaci 

mimořádného očkování 

Zpohotovení konkrétních míst  pro 

vlastní realizaci mimořádného 

očkování budou provádět určené 

osoby. 

Krizový štáb ORP 

 

Starosta obce 

Informování občanů o  

místech a termínech 

mimořádného očkování 

Plán krizové připravenosti obce 

/úřední deska, obecní rozhlas, 

elektronická siréna/ 

Starosta obce 
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Popis opatření Způsob realizace opatření 
Vydání pokynu 

k realizaci opatření 

Zabezpečení organizace 

pohybu osob v místech 

mimořádného očkování 

Obecní úřad 

PČR 
Starosta obce 

Zabezpečení 

mimořádného očkování 

osob, které se z důvodu 

omezené pohyblivosti 

nemohou dostavit na 

určená místa 

  

Domovy důchodců, penziony pro 

důchodce a ostatní ústavy sociální 

péče a zdravotnické zařízení, imobilní 

občané  

 

Krizový štáb ORP  

 

Starosta obce 

Způsob řešení zajištění 

péče o mladší děti v době 

zákazu školní docházky 

Obecní úřad, ČČK, popř. jiné zájmové 

organizace 
Starosta obce 

Ochrana majetku, 

zajištění bezpečnosti a 

veřejného pořádku 

Policie ČR 

 

 

Starosta obce 

Příprava dobrovolníku na 

pomoc při poskytování 

zdravotní péče 

Český červený kříž Starosta obce 

Realizace opatření 

nařízení při vyhlášení 

nouzové stavu, případně 

dalších zákazů a omezení 

Nařízení obce  

Krizový štáb ORP  

 

Starosta obce 

Minimální zabezpečení 

funkčnosti veřejné  

správy 

Obecní úřad, rada a zastupitelstvo 

obce 
Starosta obce 

Nakládání s mrtvými při 

větším či hromadném 

úmrtí 

Plán opatření při hromadném úmrtí, 

Operační plán Krizového plánu ORP   

 

Krizový štáb ORP  

 

 Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Plán%20spojení.xls#KS_SMO!A1
../../Plán%20spojení.xls#PCR!A1
../../Plán%20spojení.xls#CCK!A1
../../Plán%20spojení.xls#KS_SMO!A1
09%20Plán%20konkrétní%20činnosti%20-%20Plán%20opatření%20při%20hromadném%20úmrtí%20osob.doc
09%20Plán%20konkrétní%20činnosti%20-%20Plán%20opatření%20při%20hromadném%20úmrtí%20osob.doc
../../Plán%20spojení.xls#KS_SMO!A1


 

3 

 

 


