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      Pomoc ob�an�m postiženým nedávnými povodn�mi na Novoji�ínsku poskytují již 
od �tvrtku 26.6. 2009 také dv� složky �eského �erveného k�íže v Ostrav� – 
Záchranný tým a Humanitární jednotka. 

      �innost �len� Humanitární jednotky ��K (dále jen HJ) zapo�ala již ve st�edu 
25.6. a bude pokra�ovat pravd�podobn� až do úterý 30.�ervna 2009. Každodenn� 
pracuje v oblasti Novoji�ínska 3-5 �len� HJ ��K, kte�í dle pot�eby pomáhají 
postiženým ob�an�m s odstra�ováním škod a obnovou dom�. 

     �innost Záchranného týmu ��K (dále jen ZT) zapo�ala na míst� události ve 
�tvrtek 26.6. – kontaktováním psycholožky HZS MsK Mgr.Marcely Kopa�ákové 
s nabídkou vyslání �len� vyškolených v poskytování psychosociální první pomoci. 

    V pátek 27.6. p�sobil jeden �len týmu v rámci �innosti Úst�ední pohotovostní 
záchranné jednotky ��K (dále jen ÚPZJ) p�i poskytování psychosociální první 
pomoci a monitoringu situace v obci Hustope�e nad Be�vou. Další t�i �lenové týmu se 
v oblasti Novoji�ínska podíleli na odstra�ování škod v jednotlivých domech. V tento 
den ve�er také p�evzala ÚPZJ po Psychosociálním interven�ním týmu HZS MsK 
koordinaci psychosociální pomoci v celé postižené oblasti Novoji�ínska a na žádost 
koordinátora tohoto nasazení byli k poskytování této pomoci na další den povoláni 
velitelkou ZT všichni dostupní �lenové vyškolení v psychosociální první pomoci. 

      Již od brzkého rána do ve�erních hodin v sobotu a ned�li bylo nasazeno vždy 
okolo 6 �len� ZT, kte�í pod velením ÚPZJ mapovali pot�eby v jednotlivých oblastech, 
poskytovali psychosociální pomoc postiženým, ošet�ovali drobná poran�ní a �ešili 
další zdravotní komplikace, v�etn� odvozu osob zdravotnickou záchrannou službou.      
Výborná spolupráce zde byla se �leny ÚPZJ,  Krizovým centrem Ostrava (p�edání 
osob se zhoršeným psychickým stavem k další pé�i – krizové intervenci). 

     Od pond�lí 29.6. z�stává v oblasti Novoji�ínska již jen jeden �len ZT a podílí se na 
další psychosociální pomoci postiženým. Dvou�lenný tým se p�esunul do oblasti 
Jesenicka. Zde probíhá další pomoc – poskytování p�edléka�ské první pomoci, 
mapování pot�eb, rozvoz materiální pomoci. 

      Podobným zp�sobem a s obdobnými po�ty �len� HJ ��K pracovaly další 
Oblastní spolky ��K  - Frýdek - Místek, Nový Ji�ín, Opava (od 25.6.2009 až do 
p�edpokládaného ukon�ení akce 30.6.2009) pokud bude nutné i déle. Materiální 
pomoc vyslaly OS ��K Bruntál, Karviná, Opava a Ostrava. Jednalo se o hlavn� o 
hygienické pot�eby, vysouše�e, pracovní rukavice a ostatní.  

      Nejv�tší tíha pomoci však z�stala na OS ��K Nový Ji�ín.  

      Spolupráce se všemi složkami, které p�sobily na míst� povodní byla velice dobrá 
a tím i velice  ú�inná. 

 

       Oblastní spolek ��K Ostrava 

        

Tisková zpráva Ostrava 29.6. 2009 
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