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Dezinfekční firmy posilují své pracovní týmy

Proti viru bojují nonstop
Alžběta Šimková
redaktorka MF DNES
PRAHA Pandemii covid-19 zvládá
Česko různými způsoby, mezi jeden z nich patří dezinfekce. A právě dezinfekčním firmám vzrostl výrazně zájem o jejich práci, a to nejen ze stran sociálních a zdravotních služeb, kde bývá větší pravděpodobnost výskytu koronaviru, ale
i od firem a jednotlivců. Ti chtějí vydezinfikovat kanceláře či domovy.
Strach před virem, tak způsobuje,
že lidé hledají možnosti, jak se proti němu co nejvíce chránit.
Některé dezinfekční firmy kvůli
zájmu posílily své pracovní týmy či
pracují nonstop. „Zaznamenáváme
desítky poptávek denně. Proto
jsme se rozhodli poskytovat služby
i během víkendu nebo v noci, čehož využívají především směnné
provozy nebo výrobní podniky,“
potvrzuje technický ředitel společnosti Nej Ozon David Mikula, která
nabízí ozonové čištění.
Za poslední měsíc firma čistila například prostory České televize, pojišťovny VZP, policie, výrobní prostory firem, kanceláře, domovy seniorů, kliniky, ordinace, školky, ně-

které úřady městských částí, či obřadní síň v Motole a ve Strašnicích.
Aby vše stihli, museli navýšit počet
pracovníků zhruba o polovinu.
Kromě sociálních služeb a zdravotnických zařízení, které tvoří
zhruba třetinu jejich poptávek, se
na ně obrací i dvacet procent jednotlivců. Ti nejčastěji žádají vyčištění domovů po skončení karantény.
Zbylých padesát procent tvoří firmy. „Ty nejčastěji poptávají pravidelné ozonování, například vždy
po skončení jedné směny pracovníků. U firem jde nejen o čistění kanceláří, šaten a společných prostor,
ale čím dál častěji i o celé výrobní
podniky včetně hal a montážních linek,“ doplňuje Mikula.
Se sháněním přípravků, které firmy k dezinfikování používají, problémy nejsou. Často totiž jde o speciální prostředky, které veřejnost
běžně nekoupí, firmy se tak nemusely na trhu s nikým prát. Popřípadě si vystačí samy. „Ozon si vyrábíme sami a ozonátorů máme desítky, takže problém nemáme,“ uvádí
Mikula.
Dezinfekce zasažených domovů
Výrazně vyšší poptávku zaznamenává také unikátní zařízení Dezinfekční stanice, která je nejstarší po-

Dezinfekce brýlí Úklid si žádají i soukromé firmy. Foto: Ukliď mi

Dezinfekci nabízejí
i podvodné firmy

P

odobně jako po zavedení nošení roušek vznikly nové firmy, které je kvůli jejich nedostatku začaly okamžitě nabízet na
internetu, aniž by je zákazníkovi
kdy poslaly, situaci nyní využívají
i další společnosti – tentokrát nabízející dezinfekci prostor.
„Objevují se teď na trhu firmy,
o kterých jsme doteď neslyšeli
a které dezinfekci ani nikdy předtím nedělaly. Když se člověk podívá na jejich stránky a poté do obchodního rejstříku, tak zjistí, že fir-

my doteď prodávaly například někde na farmářských trzích a nyní
dezinfikují a jsou na to odborníci,“
varuje Josef Crhák, ředitel Dezinfekční stanice, nejstaršího obdobného zařízení v Česku. „Často jsou
to jen živnostníci nebo firma, která vznikla účelově v posledních
měsících,“ upozorňuje.
Dezinfekční stanice vznikla v Praze ještě před první světovou válkou v roce 1908 a od té doby čelila
všem infekčním nemocem, které
republika kdy zaznamenala.

Začíná plošné testování na koronavirus

Tři odběrová místa V Zítkových sadech stavěli včera vojáci odběrné stany na plošné testování promořenosti koronavirem. Další místa stojí na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Kateřinské zahradě. Foto: Michal Šula, MAFRA
PRAHA V Praze budou tři testovací
místa pro studii rozšíření nákazy covid-19 v populaci, odběrové stany
včera stavěli vojáci v Zítkových sadech u ministerstva zdravotnictví,
na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě, které však bude vyhrazené
pro seniory a děti. Armáda se zapojí i do následné studie, na každém
z míst budou pracovat armádní medici, ženisté a vojenští policisté. Začátek testování dobrovolníků je
dnes v 10.00.

Stany v Zítkových sadech u budov ministerstva zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí jsou určené pro lidi od 18 do 59 let, otevřené budou každý den od 10.00 do
20.00. Stan v Kateřinské zahradě
v areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice je určen od 10.00 do 15.00 pro seniory
a od 15.00 do 20.00 pro děti. Ty budou do studie testovat jen v Praze
a v Brně.
K odběrům by měli chodit jen
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nakažených bylo
včera večer, což
je nárůst 11 lidí
za 24 hodin.

lidé, kteří nemají nařízenou karanténu nebo akutní příznaky nemoci
covid-19 jako je horečka, kašel
nebo dušnost.
V plánu je v Praze otestovat celkem 5 000 lidí, z toho tisícovku
dětí mezi osmi a 17 lety věku, 1 500

lidí mezi 18 a 39 lety, 1 500 lidí mezi
40 a 59 lety a tisíc lidí od 60 do 89
let. Musí být z Prahy. Na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky se bude postupně objevovat
informace, kolik lidí z těchto skupin výzkumníci ještě potřebují.
„Máme informace, že už teď je
o testování obrovský zájem. Lidé se
musí připravit na to, že budou
čekat ve frontě,“ řekl k zahájení testování děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo. (ČTK)

dobnou institucí v Česku. Zařízení
úzce spolupracuje například i s Hygienickou stanicí Hlavního města
Prahy, která jeho postupy i kontroluje. I proto Dezinfekční stanice dostala na starost dezinfekci dvou
v Praze nejvíce zasažených domovů pro seniory koronavirem, a to
v Michli a na Chodově, kde došlo
k několika úmrtím.
„Byla to neskutečně náročná práce, protože jsou to oba rozsáhlé objekty. V jednom z objektů trvala
jeho dezinfekce více jak den, v tom
druhém to zabralo přes tři dny,“ popisuje Josef Crhák, ředitel Dezinfekční stanice.
Doba, kterou trvá prostor vydezinfikovat, se odvíjí nejen od velikosti, ale i členění. Obecně se ale
pohybuje od desítek minut až po
několik hodin. Záleží také i na zvolené technice čištění. Na stejných parametrech pak stojí i cena, která se
pohybuje od několika set až po několik tisíců korun.
Pracovníci stanice použili k dezinfekci technologii rozprašování dezinfekčního roztoku. „Vytváříme tlakem mlhu dezinfekčního prostředku, kterým stříkáme jak stěny, tak
podlahy a stropy, takže dopadne
všude, kde by se případně virus
mohl uchytit,“ vysvětluje Crhák.

Po aplikaci je objekt přístupný do
dvou hodin.
Stanice poskytuje také službu infekčních převozů svými vozy a zároveň poskytuje nemocnicím a záchranným službám i kompletní dezinfekci jejich sanitních aut, pokud
převážela infekční pacienty.
Ředitel stanice také upozorňuje,
že z hlediska efektivity není třeba
dezinfikovat veřejné prostory. „Vyplatí se dezinfikovat vnitřní prostory, kde virus není vystaven slunečnímu záření a kde může ulpět na neporézních površích, na kterých
může přežívat i několik dní,“ vysvětluje Crhák. UV záření je podle
něho totiž pro virus nepřátelské
a na sluníčku tak zahyne.
Právě vnitřní prostory firem, které nemohly nařídit home office,
jsou nyní dezinfikovány nejčastěji.
„Nárůst je znatelný, a to pouze
v kancelářských prostorách, ojediněle pak ve veřejných prostranstvích,“ přibližuje za společnost
Úklid Express.Jan Hrdlička.
Od tohoto týdne se zvedla poptávka také úklidové firmě Ukliď mi.
„Ještě do minulého týdne byly poptávky i realizace v nižším rozsahu,
spíše ojedinělé a preventivní dezinfekce,“ popisuje Hana Anýžová za
společnost.

Nemocnice Na Františku
obnoví běžnou péči
STARÉ MĚSTO Nemocnice Na
Františku začne opět provádět naplánované operace a zákroky a od
příštího týdne obnoví provoz ambulancí. Řada nemocnic v Praze začala běžnou péči, která byla vládou
omezena v polovině března z důvodu pandemie nového typu koronaviru, obnovovat už tento týden.
Nemocnice musely zrušit všechny plánované neakutní operace
a zákroky, uzavřít ambulance a vyhradit lůžkové kapacity pro pacienty nakažené nemocí covid-19. Vyhrazená lůžka stále mít musí, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za
ANO) nicméně minulý týden uvedl,
že zařízení můžou začít obnovovat
běžný režim péče.
„Nyní obvoláváme všechny pacienty, jejichž operaci jsme na ne-

zbytně nutnou dobu odložili, abychom se s nimi dohodli na novém
termínu nástupu k hospitalizaci,“
řekl ředitel Nemocnice Na Františku a primář chirurgického oddělení David Erhart. Dodal, že pacienti
mohou k případným předoperačním vyšetřením využít ambulance
v nemocnici, pokud by se jim nepodařilo se objednat jinde.
Ambulance se v nemocnici od
příštího týdne otevřou i pro neakutní případy a pacienti v nich budou
objednáváni v delších časových intervalech, aby se méně potkávali
v čekárnách. Nemocnice zároveň
zachovává všechna hygienická
opatření, jako je měření teploty,
pravidelná dezinfekce nebo testování všech nových hospitalizovaných
pacientů. (ČTK)
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Soud řeší případ
exmanažera
Pražských služeb

Plazma
s protilátkami léčí
nemocné s covid-19

Pražský městský soud se včera začal zabývat případem bývalého obchodního ředitele Pražských služeb (PSAS) Tomáše Kolingera, který podle obžaloby mezi lety 2009
a 2013 vyvedl z firmy zabývající se
svozem odpadu a čištěním veřejných prostranství přes 63 milionů
korun. Údajně na to použil síť společností nazývaných Impérium,
které skrytě ovládal. Kolinger, kterému za zneužití informace a postavení v obchodním styku hrozí až
desetiletý trest vězení, před trestním senátem odmítl vypovídat. Obžaloba se týká kromě Kolingera
osmi lidí, většina z nich čelí stejné
trestní sazbě jako Kolinger. (ČTK)

Thomayerova nemocnice nově léčí
osoby s onemocněním covid-19
plazmou s protilátkami proti koronaviru. Ke včerejšku byla plazma
podána dvěma pacientům s těžkým průběhem onemocnění. Jde
o experimentální metodu. „Léčebné podání plazmy bylo provedeno
podle schváleného protokolu, který je v souladu s evropskými doporučeními,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek. Na výsledek léčby se
nyní čeká. „Jakmile budeme mít k
dispozici první data, budeme moci
analyzovat účinek léčby,“ dodal
mluvčí. Nemocnice zatím provedla odběry od šesti osob, které mají
v krvi protilátky. (ČTK)

