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Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády České republiky 

 

V Praze dne 10. 3. 2021 

Vážený pane premiére, 

obracím se na Vás jménem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a organizací, které 

zastupuje, s žádostí o rozšíření mimořádného opatření vlády, které ukládá od 9. března 

povinnost povinně testovat na přítomnost COVID-19 antigenními testy pracovníky ve 

vybraných, především pobytových sociálních službách. Toto opatření bohužel opomnělo 

pracovníky v terénních a ambulantních sociálních službách a nezahrnulo ani všechny 

pobytové služby, jako je například chráněné bydlení. 

Není přitom zřejmé, proč pobytové sociální služby mohou očkovat a testovat svoje 

pracovníky za finančního přispění ze strany pojišťoven a organizace poskytující terénní a 

ambulantní služby nárok na očkování a testování svých pracovníků nemají.  

V této souvislosti upozorňujeme, že právě na terénní a ambulantní služby se v pravidlech 

přijímaných vládou za účelem omezení rizika nákazy koronavirem a jejího šíření zapomíná 

opakovaně. Jako střešní organizace zastupující zájmy více než stovky veřejně prospěšných 

organizací jsme přesvědčeni, že ke všem pracovníkům sociálních služeb by se mělo 

přistupovat stejně, bez ohledu na typ sociální služby, ve které pracují. V tomto případě se 

jedná navíc o služby, kde je riziko enormní, protože tito pracovníci jsou v dennodenním 

kontaktu s klienty. Patří proto logicky mezi nejohroženější skupinu a nadto mohou být 

rizikem pro své klienty, kteří jsou často křehcí a závislí na pomoci druhých.  

Konkrétně se jedná například o terénní pracovníky, kteří na ulici pomáhají lidem bez 

domova, nebo v noclehárnách, pracovníky azylových domů, zaměstnance v denních 

stacionářích nebo ve službách rané péče, kterou využívají rodiny dětí s postižením.  

Vážený pane premiére, prosím Vás o co nejrychlejší pomoc a narovnání podmínek pro 

testování a očkování pracovníků v sociálních službách.  

 

V úctě, 

 
 
Marek Šedivý 
prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
 

Na vědomí: 
- ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
- ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
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