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HEJTMAN VONDRÁK:
„VYHRÁNO ZDALEKA
JEŠTĚ NEMÁME!“
Rozhodnutí sněmovny Parlamentu České republiky o nepodpoření vládního návrhu na
prodloužení nouzového stavu, o němž píše v předchozím textu předseda Rady seniorů,
vyvolalo u celé řady občanů, mírně řečeno, smíšené pocity, u mnohých až obavu, co
bude, až ke zrušení nouzového stavu dojde. Zraky národa se upřely k hejtmanům.
Najednou byli oni v centru dění.
Hejtmani se nakonec s premiérem ČR
dohodli a seniorům spadl kámen ze
srdce. Situace kolem nouzového stavu a přijetí pandemického zákona se
v době uzávěrky časopisu stále vyvíjela. Ovšem hejtmani musí problémy
spojené s pandemií řešit každodenně.
Možná nejsou tolik na očích, jako vrcholní politici, ale jejich situace byla
a stále je velmi složitá. I proto jsme
se rozhodli věnovat prostor i jednomu z nich. A to hejtmanovi Moravskoslezského kraje a šéfovi krizového
štábu prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc.
Tento kraj jsme nevybrali náhodou.
Právě zde mají s covidovou pandemií
mnoho zkušeností. Připomeňme si
například lokální úder viru na horníky OKD.
Jak se podařilo zvládat během
posledních 12 měsíců epidemii
v Moravskoslezském kraji?
Myslím, že situaci, která tu nikdy
předtím nebyla, se kterou se nejenom
nikdo z nás tady v Česku, ale ani ve
světě nesetkal, zvládáme dobře. Pandemie koronaviru nás před téměř
rokem zasáhla, aniž bychom to očekávali a měli jasné povědomí o tom,
jak vzniklou situaci řešit. V samých
počátcích jsme s napětím odhadovali,
kdy se v České republice objeví první
nakažený. Sledovali jsme vývoj situace v zahraničí, viděli, jak může pandemie ochromit zdravotnictví. Přesto
bylo téměř nemožné se na koronavirovou krizi připravit. Hlavním problémem na začátku první vlny bylo zajištění osobních ochranných pomůcek
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lékařům, sociálním pracovníkům, ale
i občanům. Dalším tématem bylo zavedení chytré karantény a snaha důsledným trasováním co nejefektivněji
zmírnit šíření nákazy. Pak přišlo plošné testování, nyní žijeme očkováním.
Kromě toho všeho řešíme další záležitosti, ať už jsou to personální kapacity
ve zdravotnických a sociálních zařízeních, distanční výuka, zajištění péče
o děti pracovníků záchranného sys-

tému, přetíženost krematorií, nebo
třeba distribuce očkovacího materiálu. Naše koncentrace je směřována
k hlavnímu cíli, který máme všichni
společný. Překonat toto náročné období, navrátit se k běžnému životu
a pokusit se co nejlépe s následky
pandemie vypořádat.
Které období bylo z vašeho
pohledu nejnáročnější
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a proč? Co se podařilo v kraji
zvládnout?
Celý uplynulý rok byl velmi náročný
a stále ještě je. Nejtěžší byla asi první vlna koronavirové pandemie, kdy
jsme neměli žádné zkušenosti, a bylo
nutné vytvořit vlastní systém, jak počáteční chaos proměnit v řád. A to se
nám, myslím, podařilo velmi dobře.
V mnohém jsme inspirovali ostatní
kraje. Velká část zaměstnanců krajského úřadu se proměnila ve skladníky, speditéry, distributory, po nocích
počítala respirátory, pracovala na
odběrových místech, to všechno při
zachování běžného chodu krajského
úřadu a služeb občanům. Vytvořili
jsme vlastní webové aplikace, díky
kterým se nám podařilo systematicky objednávat a zásobovat osobními
ochrannými pracovními pomůckami a dezinfekcí nejen zdravotníky,
sociální služby, ale i obce s rozšířenou působností, aby mohly vybavit
zaměstnance exponovaných firem
– prodavačky, vodaře a další. Také aplikace, kde se shromažďovaly a koordinovaly dobrovolnická pomoc, pomoc
podnikatelům, praktičtí lékaři jejich
prostřednictvím objednávali pacienty na testování a další. Pomáhali
jsme navrátilcům z ciziny dostat se
domů. Zaštítili jsme vědecký výzkum

a v jeho rámci otestovali pět tisíc dobrovolníků na koronavirus. A spoustu
dalších věcí. Mimochodem, našima
rukama v té době prošlo 12,5 milionu ochranných pomůcek. Rozdali
jsme přes 6,5 milionu roušek – pět
tun, přesně tolik váží čtyři velcí sloni. Zajistili jsme přes 150 tisíc litrů
dezinfekce, 4 miliony rukavic, 100 tisíc ochranných obleků, přes 200 tisíc
rychlotestů…

ný a nechce se jen tak vzdát. A lidé
jsou už z toho všeho velmi unavení,
řeší existenční, vztahové potíže a víru
ztrácejí.

Co očekáváte
od obyvatel kraje?
Rád bych je poprosil o trpělivost. Rozumím tomu, že jsou lidé za poslední
měsíce unavení a mnohdy i znechucení. Ale zdraví je to nejvzácnější, co
máme, a tak nám nezbývá, než ho co
Jaký je váš odhad
nejlépe chránit. Kromě očkování by
dalšího vývoje epidemie?
mělo pomoci vyhýbat se sociálním
Nejsem epidemiolog a nemám k dis- kontaktům a dodržovat nastavená
pozici data potřebná pro kvalifiko- opatření.
vaný odhad. Věřím ale, že očkování
a další vývoj vakcín a účinných léků Co byste vzkázal seniorům
nám v následujících měsících po- nejen Moravskoslezského
mohou pandemii zásadně zpomalit kraje?
a poté i překonat.
Přeji jim pevné zdraví a hodně sil. Senioři patří mezi nejohroženější skupiJak se postupně měnila podle
nu obyvatel, kterou musíme chránit.
vašeho vnímání nálada mezi
Také bych jim doporučil, aby se neobyvatelstvem?
chali naočkovat.
Nálada obyvatel Moravskoslezského
Prosím vydržte ještě, nejste v tom
kraje se neliší od ostatních částí Čes- sami, jsme na tom všichni stejně. Jeké republiky. Na začátku pandemie nom odpovědné a ohleduplné chováobrovská soudržnost a důvěra v to, ní nám pomůže vrátit se zpátky do
že důsledným dodržováním proti- běžného života.
epidemických opatření koronavirus
společně rychle zvládneme. Bohužel
Milan Fabián
virus je nevyzpytatelný, velmi urput- Foto: Moravskoslezský kraj
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