Obec Kuchařovice
8. května 211

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Jánského
Žádost o spolupráci a dobrovolnou pomoc v krizové situaci
S žádostí o spolupráci a dobrovolnou pomoc v krizové situaci oslovila Nemocnice Znojmo
všechny starosty obcí. Na setkání starostů s ředitelem nemocnice dne 15. 10. 2020 byla
prezentována nejen čísla prokazující závažnost situace, ale hlavně prognózy, které nejsou
příznivé a my se musíme připravit na všechny možné varianty.
Nemocnice Znojmo žádá všechny občany o spolupráci v těchto oblastech:
1. Pro Centrum sociálních služeb Znojmo.
Vzhledem k šíření nemoci „Covid – 19“, která se bohužel nevyhnula ani personálu těchto
zařízení a hrozí riziko dostupné péče o starší či nemohoucí spoluobčany.
• Rádi by Vás požádali o dobrovolnou pomoc v zajištění lidských zdrojů z Vašich řad. Jedná
se především o pomocné práce dobrovolníků v těchto zařízeních, kteří by byli nápomocni
zbytku personálu pro zajištění dostupné péče v zařízeních s pečovatelskou službou či
zařízeních pro seniory.
• Přednostně se nadále hledají lidé se zdravotnickým vzděláním či zkušeností při péči o
nemohoucí. Není, ale podmínkou. Základní instrukce a rozsah pomoci, vždy obdrží
konkrétní osoby dle potřeb pracoviště. Jednalo by se o práci především v 12 ti hodinových
službách. Místa dislokace zařízení jsou na území Města Znojma. Dobrovolníci budou
vybaveni ochrannými pomůckami a náležitě poučeni, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví.
Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: reditelka@cssznojmo.cz
2. Pro Nemocnici Znojmo
Nemocnice Znojmo vzhledem k náročnosti a rozsahu poskytovaných služeb potřebuje u
dobrovolníků zdravotnické vzdělání, kurzy a zkušenosti.
Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: pomoc@nemzn.cz
Pomoc personální
Vzhledem ke zvýšené nemocnosti zaměstnanců a zároveň ke zvýšeným nárokům na množství
poskytované péče v souvislosti s epidemií COVID-19 hledá Nemocnice Znojmo
BRIGÁDNÍKY na výpomoc (mimo COVID pacienty)
Hledáme zejména:
•

bývalé zdravotní sestry

•

zdravotníky

•

studenty zdravotnických oborů

•

mediky

•

VŠECHNY, kteří nám chtějí pomoci

Prosí o zaslání životopisu s představou o vykonávané práci na email: pomoc@nemzn.cz. V
tuto chvíli se snaží vytvořit databázi zájemců o výpomoc. Dle aktuálních potřeb při dalším
zhoršování epidemiologické situace budou zájemce kontaktovat.
Pomoc materiální
Předem děkují za podporu zdravotnického personálu, ať už v podobě balených vod, slazených
nápojů nebo např. müsli tyčinek, tatranek, kávy atd. Předání a konkrétní směřování Vaší
podpory je možné dohodnout na e-mailu pomoc@nemzn.cz
Pomoc finanční a věcná
Pro uzavření smluvního vztahu je kontaktní osobou Mgr. Petr Kyzlink, náměstek pro právní
věci

a

personalistiku

NZ,

tel: 515

215

442,

e-mail: petr.kyzlink@nemzn.cz

V případě, že nemáte vlastní návrh darovací smlouvy, můžete využít vzorové darovací smlouvy,
která je zveřejněna na webových stránkách Nemocnice Znojmo:
Darovací smlouva – peníze převodem 2020, Darovací smlouva – věc 2020
Nemocnice Znojmo žádá o spolupráci ještě v následujících oblastech:
Zajištění seznamu pedagogických pracovníků, kteří by mohli pomoci ve školské skupině a
mateřské škole zřízené pro pracovníky Nemocnice Znojmo.
Nemocnice se připravuje na variantu, že by tito pedagogičtí pracovníci mohli být vyřazeni z
práce a taková situace by pak měla za následek výpadek zdravotnického personálu, jenž je
nutný pro zachování péče.
Dobrovolníci
Jestliže dojde k výpadku personálu, bude potřeba dobrovolníky do nemocnice pro zajištění
ochrany budov, úklidu, základní péče o pacienty a podobné pomocné práce.
Ubytovací kapacity
Bude třeba ubytovat mediky, dobrovolníky, zdravotnický personál a další osoby.

Dobrovolníci, kteří by byli ochotni v případě akutního nedostatku lidských zdrojů výpomoci
v Nemocnici Znojmo pro výše uvedené služby mohou kontakty zaslat i na e-mailovou adresu
starosta@kucharovice.cz, případně telefonicky na č. 602502167.

Nemocnice Znojmo Srdečně děkujeme všem, kdo mají snahu, jakkoliv pomoci,
za dary, pozornosti, příspěvky či slova pochopení a podpory pro nemocnici a
zaměstnance. Jsou tu pro Vás a pevně věří, že to společně zvládneme!
V Kuchařovicích dne 21. 10. 2020.
Marcela Mašejová, starosta obce Kuchařovice

