ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
169 00 Praha 6, Rozdělovská 63
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KORONAVIRUS V ČESKU: PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ JE
NUTNÉ DODRŽOVAT

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

V ČR dochází ke značnému nárůstu počtu nemocných covid-19. Zkušenost z jiných států
ukazuje, že překročení kapacity
zdravotnického systému, vede
ke zbytečným úmrtím, a to i ve
významných počtech.
Předejít
zahlcení
systému
poskytování zdravotní péče lze
pouze důsledným uplatňováním
protiepidemických opatření.
Mnohá
z nich
jsou
velmi
jednoduchá a přitom mají
zásadní význam pro omezení
šíření covid-19: nosme roušky
Roušky sester Amerického červeného kříže – pandemie španělské chřipky
(čisté a řádně nasazené!) nebo
respirátory (bez výdechového ventilu!), nedružme se a úzkostlivě dodržujme osobní
hygienu – především důkladné a časté mytí rukou.
Úspěšnost protiepidemických opatření, realizovaných ať již na základě příkazů orgánů
veřejné správy nebo na základě doporučení odborníků, je dána jen a pouze úrovní jejich
dodržování ze strany nás všech.
Stále neexistuje žádná kauzální léčba covid-19 ani není dostupná ochrana očkováním.
Proto zůstávají protiepidemická opatření, jak preventivní tak represivní, jediným
prostředkem k účinné regulaci šíření covid-19 a zamezení přetížení zdravotnických
zařízení, které by mělo fatální následky.
Respektování příkazů a doporučení není ochranou zdraví jen toho, kdo se jimi řídí, ale i
zdraví lidí v jeho okolí. Nedodržování je proto přímým ohrožením zdraví či dokonce
života nejen „provinilce“, ale i dalších osob.
Český červený kříž proto vyzývá všechny občany, aby respektovali a zajišťovali
působením na ostatní respektování všech platných opatření a doporučení. Před
koronavirem se netřesme strachy, ale je nutné před ním mít respekt. Jeho škodlivý potenciál
je nepředstavitelně veliký. Nedovolme, aby se rozvinul.
Český červený kříž nyní zahájil kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál, který
pomáhá zdravotníkům v nemocnicích, do kterých se může každý přihlásit a odlehčit tak
profesionálním zdravotníkům. Více na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.
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