Zlínský kraj
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Jiří Cunek
hejtman

Dznámenf
hejtmana Zlínského kraje f. 1 k [. j. NS·CDVID·19/S
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády Č. 194 ze dne 12. 3. 2020, z důvodu
zabezpečení přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění mVIIJ-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2ve Zlínském kraji a zabezpečení
správného postupu při ošetřování pacientu dle algoritmu Ministerstva zdravotnictví České republiky
hejtman

oznamule
zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro dospěíé a lékařské pohotovostí služby pro děti a
dorost v těchto nemocnicích akutní péče na území ZHnského kraje:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Kroměřížská nemocnice a.s.
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště
Havlíčkova 660, Kroměříž
Nemocniční 955, Vsetín
U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí

v režimu přijatých opatření proti rozšíření onemocnění COVIIJ-19, a to s účinností od 21. 3. 2020
00:00 hodin do doby ukončení zrušení nouzového stavu.

Ve Zlíně dne 20. března 2020

třída Tomáše Bati 21 • 761 90 Zlin
telefon: +420 577 043
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e-mail: jiri.cunekl$kr-zlinskv.cz
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www.kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj

II

Jiří Cunek
hejtman

NS-COVID-19j5

Rozhodnutí

heitmana Zlínského kraie č. 5
Podle ustanovení § 29 odst. 4 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů [krizový zákon), ve znění pozdějších předpisu (dále jen "krizový zákon"], v souvislosti s
nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády Č. 194 ze dne 12. 3. 2020, z důvodu zabezpečení
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebeípečí vzniku a rozšíření onemocněni COVIO19 způsobené novým koronavirem SARS-[oV-2 ve Zlínském kraji a zabezpečení správného postupu
při ošetřování pacientů dle algoritmu Ministerstva zdravotnictví Leské republiky a v režimu přijatých
opatření proti rozšíření onemocnění COVIO-19

se ukládá
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizaci ode dne 21. 3. 2020 od
00:00 hodin do ukončení nouzového stavu nezajišťovat lékařskou pohotovostní službu v obcích:
Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Valašské Klobouky.

Ve Zlíně dne 20. 3. 2020

třírta Tomáše Bati 21 • 761 90 Zlín
telefon: +420 577 043 100 a e-man: jiri.runek@jkr-zlinsky.cz a www.kr-zlinskv.cz

