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Vážení , 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa  o. p. s. pro Vás připravilo toto mimořádné číslo časopisu Informačník, kde najdete 

důležité rady a kontakty, které můžete využít v současné krizové situaci. 

Upozorňujeme, že stále poskytujeme odborné sociální poradenství a zajišťujeme provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Provoz poradny pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese Školní 2213, Česká Lípa 

Provozní doba poradny- úterý, středa, čtvrtek – 9.00 – 12.00 ( dále dle telefonické domluvy). 

Pobočka Doksy-Komunitní centrum, Komenského 47- pondělí 10.00-12.00, 15.00-17.00(a dále  dle telef.domluvy) 

Kontakty- sociální  pracovnice- Eva Zemanová- 723 594 459 

                 Pracovnice v sociálních službách –Jana Kovaříková-604 242 099 

                                                                       PhDr. Zdenka Zahrádková-606 161 859 

Telefonicky nás můžete kontaktovat kdykoliv. 

INFORMACE K AKTIVITÁM STP Česká Lípa o.p.s. 

Veškeré plánované aktivity – znakový jazyk, arteterapie,  jarní výstava, víkendový pobyt jsou v důsledku současné 
situace zrušeny. Na základě rozhodnutí MPSV ČR je zastaveno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením.   O obnovení aktivit vás budeme informovat.  

INFORMACE Z NRZP ČR 

 
INFORMACE Č.: 30 – 2020 (INFORMACE PRO PARAPLEGIKY) 

„Vážení přátelé, 
od spolku Česká asociace paraplegiků CZEPA z.s., jsme dostali tuto informaci, kterou vám posíláme. Jedná se o 
instrukci pana doc. MUDr. Jiřího Kříže, Ph. D., primáře Spinální jednotky FN Motol a předsedy České společnosti 
pro míšní léze. 
 
 
 

 
DOPORUČENÍ PRO PREVENCI A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U OSOB S MÍŠNÍ LÉZÍ 

 



U populace s míšní lézí je třeba počítat se zvýšeným rizikem v souvislosti s onemocněním Covid-19. Dosud nebylo 
prokázáno, že by lidé s poraněním míchy byli více náchylní ke koronavirové infekci než běžná populace. Mohou 
však mít zhoršenou imunitu nebo oslabené dýchání, což může znamenat závažnější průběh infekce a horší důsledky. 
Proto by měli jak osoby s míšní lézí, tak jejich rodinní příslušníci či pečovatelé dodržovat doporučení přísněji než 
běžná populace.  

• Čím méně kontaktů, tím lépe. Využívejte proto pokud možno jednoho asistenta či rodinného příslušníka, 
který maximálně dodržuje všechna preventivní doporučení.  

• Zajistěte si předem náhradní asistenci pro případ, že onemocní člen rodiny, pečovatel či osobní asistent, 
který tuto službu vykonával.  

• Měli byste mít doma dostatek trvanlivých potravin, stejně tak jako toaletní papír a další hygienické 
pomůcky, jako jsou podložky nebo katetry, které denně používáte. Zásadní je rovněž dostatek všech 
používaných léků.  

• I přes výše uvedené zásoby mějte vždy domluvený kontakt alespoň na dvě osoby, které v případě potřeby 
zajistí doplnění potřebného sortimentu.  

• Omezte kontakt s okolím na minimum.  

• Požádejte všechny pečovatele a osobní asistenty, aby během návštěvy používali roušku, při příchodu si myli 
a dezinfikovali ruce, stejně jako před každým úkonem, který s Vámi budou provádět.  

• Pravidelně myjte a dezinfikujte všechny povrchy, kterých se dotýkáte a používejte dezinfekční ubrousky na 
předměty, které používáte (klávesnice, mobilní telefon).  

• Instruujte všechny své blízké, přátele a pečovatele, aby Vás v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění 
nenavštěvovali!  

• Pokud musíte nutně opustit domov, použijte respirátor s označením FFP2 nebo FFP3, pokud možno 
nevyužívejte městskou hromadnou dopravu a udržujte odstup od jiných lidí, nejlépe 4 m. Pokud nemáte 
respirátor, použijte alespoň roušku či šátek, který po návratu domů vyperte.  

• Zjistěte si předem od praktického lékaře nebo na internetu kontakt na spádovou hygienickou službu.  

• Další doporučení se shodují s doporučeními pro běžnou populaci – mytí rukou, dostatek vitamínů, kvalitní 
spánek, snížení stresu, nesahání do obličeje, nepodávání rukou. 

• V případě, že na sobě pocítíte příznaky, volejte hygienickou službu s informací, že jste imobilní, ať zajistí 
odběrovou sanitu, která přijede k vám domů a provede odběr na přítomnost koronaviru.  

Při lehkém průběhu onemocnění (teplota do 38 st C, pocit nachlazení, bolesti kloubů, občasný kašel) pro vás bude 
lepší zůstat v domácím prostředí a užívat běžné léky tak jako u jiných typů viróz.  
Při těžším průběhu onemocnění (zahlenění s obtížným odkašláním, dušnost, horečka nad 38 st C, malátnost) bude 
nutná hospitalizace na oddělení vyčleněném pro ošetřování pacientů s koronavirovou infekcí, kam Vás dopraví 
rychlá záchranná služba. Volat lze na linku 1212 (informace, rozcestník, dispečink). Neočekávejte specializované 
lůžko pro spinální pacienty a informujte ošetřující personál o vysokém riziku vzniku dekubitu a nutnosti polohovat 
střídavě na boky a záda každé tři hodiny.  
Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol, tel. 224439207 nebo 9253.  
Doc. MUDr. Jiří Kříž  
Primář Spinální jednotky FN Motol  
Předseda České společnosti pro míšní léze 

INFORMACE Č.: 32 – 2020 (SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY PŘI SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH + 
OŠETŘOVNÉ OSVČ + PŘEDEPISOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ) 

Vážení přátelé, 
v odkaze pod textem naleznete tiskovou zprávu MPSV ČR, která se týká snížení administrativní zátěže u rodin a seniorů, kteří 
pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, nebo zvýšený příspěvek na péči. Vzhledem k nouzovému stavu připravuje 
MPSV ČR zákon, který by umožnil, že příjemci výše uvedených dávek nebudou muset pro nárok uvádět příjmy na dávky, 
které budou vypláceny ve druhém čtvrtletí. To znamená, že by dávky byly vypláceny bez prokázání příjmů a nákladů na 
bydlení za první tři měsíce letošního roku. 



Pokud se během prvních tří měsíců letošního roku, lidem, pobírajícím tyto dávky, změnily příjmy, nebo se zvýšily náklady na 
bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad práce tyto informace zohlední 
v dalších měsících. 
Vážení přátelé, včera jsme oslovili Ministerstvo průmyslu a obchodu, které připravuje zákonnou úpravu na výplatu 
ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné.  Požádali jsme, aby součástí této úpravy byla také úprava, kterou již 
Parlament tento týden schválil u zaměstnanců. Jedná se o to, aby u dětí se zdravotním postižením byl prodloužen věk na 
výplatu ošetřovného, pokud nemohou navštěvovat školu či sociální služby, jejichž činnost byla pozastavena, a to až do doby, 
kdy jsou nezaopatřené, tedy maximálně do 26 let věku. Tuto úpravu navrhujeme, protože je řada OSVČ, které musí nyní 
pečovat o svoje dítě, které pobírá aspoň I. stupeň příspěvku na péči a nemohou se tudíž věnovat svojí práci. 
Vážení přátelé, dnes ještě oslovíme ministra zdravotnictví a Ústřední krizový štáb ve věci dostupnosti zdravotnických 
prostředků, které jsou pravidelně předepisovány a v současné době, kdy je omezen kontakt s lékaři, kteří předepisují 
opakovaně tyto prostředky nebo i léky, může být problém s jejich předpisem a především proplacením veřejným zdravotním 
pojištěním. Již jsme dostali několik dopisů na toto téma a je nepochybné, že časem budou tyto problémy narůstat. 
Vážení přátelé, buďte na sebe opatrní. 
Přeji vám všechno dobré. 
Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 
https://nrzp.cz/2020/03/27/informace-c-32-2020-snizeni-administrativy-pri-socialnich-davkach-osetrovne-osvc-predepisovani-

zdravotnickych-prostredku/ 

INFORMACE Z STP v ČR, z.s.  
Ke koronaviru začala v Česku fungovat bezplatná linka 1212 

Byla spuštěna nová bezplatná celostátní informační linka 1212 ke koronaviru. Toto telefonní číslo slouží jako rozcestník 
pro občany a základní linka s informacemi ke koronaviru a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Novou linku 
obsluhují operátoři z řad zaměstnanců ministerstev i dobrovolníci z veřejnosti. Postupně jsou nasazovány desítky dalších 
operátorů, již zpracovávají a odpovídají na dotazy. Ministerstvo prosí veřejnost o maximální trpělivost. Odpovědi na 
nejčastější dotazy jsou uvedeny na webech jednotlivých ministerstev a na stránkách 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721 proto by si občané nejdříve měli zkusit vyhledat tyto 
informace tam. Ministerstvo zdravotnictví také žádá, aby linku 155 lidé využívali jen v ohrožení života. Další důležité 
kontakty najdete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/.  

 

Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené 

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice 840111122. Senior Pointy(SP) volajícím 24 hodin 

denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří 

se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená. 

 

Parkovací průkaz pro OZP musí mít vyznačené datum platnosti 
Máte parkovací průkaz s neomezenou platností? Nechte si ho vyměnit (po skončení nouzového stavu v ČR), je totiž 
neplatný a riskujete pokutu. Podle vyjádření náměstka ředitele městské policie, které se opírá o znění zákona 329/2011 Sb., 
musí být v dokladu vyznačené konkrétní datum platnosti. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje 
držitele stát na vyhrazeném místě nebo v naléhavých případech parkovat po dobu nezbytně nutnou v zónách zákazu stání, 
pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaná parkovací karta je platná v rámci celé EU. 
Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P. Průkaz vydává sociální 
odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu 
příslušného podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a 
dokumenty. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů 
 

 

JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ROUŠKOU 

I o látkovou roušku je třeba pečovat. Roušku je vhodné střídat cca po čtyřech hodinách, nebo okamžitě po zvlhnutí. 
Před každým kontaktem s rouškou si pečlivě umyjte ruce. Při nasazování se dotýkejte pouze úchytů. Po 

použití je třeba roušku vydezinfikovat.( Zdroj: Sudetype, zdravydesign.com) 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721
https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/
http://zdravydesign.com/


 



Informace pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě 

 

Lidé s oslabenou imunitou jsou v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům 

než zdraví lidé. 

 

Přísně proto dodržujte doporučení Ministerstva zdravotnictví, zejména: 

• vyhýbejte se styku s nemocnými jakýmkoli respiračním onemocněním, 

• vyhýbejte se místům, kde může být shromážděno větší množství lidí, 
• pokud je to možné, pracujte z domova, 
• pokud je to možné, neužívejte veřejnou dopravu 

• odložte neakutní návštěvy lékaře, v případě potřeby jej kontaktujte telefonickyknebo e- mailem, 
• nevysazujte své léky bez konzultace se svým odborným lékařem. 

 
 
Sledujte stránky Vaší pacientské organizace a odborné společnosti, mnoho z nich připravilo praktická 

doporučení pro pacienty s daným chronickým onemocněním. 

Tato konkrétní doporučení budou též průběžně zveřejňována a aktualizována na www.koronavirus.mzcr.cz. 
 

 

 

Pečujte o vlastní fyzickou a psychickou pohodu. 

• Nepodceňujte dostatek spánku. Dodržujte pravidelný spánkový režim. 

• Relaxujte.  

• Poslouchejte oblíbenou hudbu. Zkuste dechová cvičení. 

• Najděte vyvážený střed mezi dostatečnou informovaností a mediálním přesycením.  

• Sledujte jen ověřené zdroje informací. 

• Sdělujte své potřeby. Nebojte se odmítnout nemocnou návštěvu nebo požádat o homeoffice. 
 

www.koronavirus.mzcr.cz 
 
 
 
 

 

 

A TEĎ NĚCO PRO POBAVENÍ 

 

 

PRÁVĚ JSEM SI UVĚDOMILA, ŽE NEMUSÍM DOMA VŮBEC UKLÍZET, PROTOŽE NA 

NÁVŠTĚVU STEJNĚ NIKDO NEPŘIJDE. 

 

http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/


A PROČ VLASTNĚ EU TEN VIRUS PROSTĚ NEZAKÁŽE??!! 

 

MEZI OBĚŤMI JSOU Z 21% ŽENY A ZE 79% MUŽI. MUŽI NENECHÁVEJTE SE POSÍLAT NA 

NÁKUP. JE TO SOUČÁST PLÁNU. 

 

BŘEZEN- DO KARANTÉNY VLEZEM! 

DUBEN-JEŠTĚ TAM BUDEM! 

KVĚTEN-JE ZE  MĚ KRETÉN! 

 

MINUTY TICHA  ZA HLÁŠKY, KTERÉ ZANIKLY: 

JDU NA JEDNO 

RUKU NA TO 

JAK BYLO VE ŠKOLE? 

V KOLIK VYZVEDNEŠ DĚTI? 

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP 

BUĎ POZITIVNÍ 

JAKOU RTĚNKU? 

RUKU LÍBÁM 

OCHUTNEJ OD MĚ 

MÁŠ ZARACHA 

 

MÁM PERFEKTNÍ VÝMLUVU, KDYŽ NEBUDEŠ CHTÍT JÍT S NĚKÝM VEN. 

POVÍDEJ 

TYJO, HROZNĚ RÁDA BYCH S TEBOU NĚKAM ŠLA, ALE MÁM ROUŠKU V PRAČCE. 

 

VÍKEND VIDÍM NA BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK: 

GAUČ – TELEVIZE- CHLADNIČKA 

 

INFORMAČNÍK- STP Česká Lípa,o.p.s. a MO TP Česká Lípa.Mimořádné číslo 1.- Náklad 180 výtisků. Redakční rada:  

J.Kovaříková,  E. Zemanová,L.Hrušková, J.Branišová,  Z. Zahrádková tel.723594459, 606161859, 604242099 

 


