Příloha č. 1

PŘEHLED HLAVNÍCH OBLASTÍ PROJEDNÁVANÝCH NA SCHŮZKÁCH
MEZIREZORTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍHO
AKČNÍHO PLÁNU ČR PRO PŘÍPAD VZNIKU UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ
MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005)

Termín a místo
jednání
MPS AP
13. 4. 2010
MZ ČR
25. 5. 2010
MZ ČR

1)

14. 6. 2010
MZ ČR 1)

22. 7. 2010
MZ ČR

Projednávaná oblast
- zpracování návrhů a připomínek k požadavkům MZP 2005 na vstupní
místa
- zpracování návrhu seznamu vstupních míst pro leteckou dopravu
- analýza rezortní legislativy ve vztahu k MZP 2005
- podnět k nominaci zástupce Celní správy ČR do MPS AP
- projednání technických a bezpečnostních předpokladů letišť k plnění
funkcí vstupních míst
- projednání otázek spojených se začleněním letiště Pardubice mezi
vstupní místa se zástupci MO ČR a letiště Pardubice
- projednání podmínek pro izolačně karanténní opatření se zástupci LR a
Pardubice
- prověření možností využití mobilní hospitalizační báze a osobních
ohranných protředků z věcných prostředků MZ ČR na vybraných
letištích
- vypracování analýzy možností laboratorních vyšetření původců vysoce
nebezpečných nákaz v ČR
- vyhotovení seznamu vhodných vstupních míst pro pozemní komunikace
- zpracování návrhů záložního letiště s předpoklady pro plnění funkcí
vstupního místa v souladu s požadavky MZP 2005
- analýza možností využití mobilního zařízení pro veterinární karanténu na
letišti plnícího funkci vstupního místa
- návrh na jednání se zástupci LR, Magistrátu hl. m. Prahy, ZZS hl. m.
Prahy, HS hl. města Prahy a FNB, které bude zaměřeno na řešení otázek
spojených s připraveností LR na plnění všech funkcí vstupního místa ČR
pro případ výskytu vysoce nebezpečné nákazy na palubě letadla
- zahájení jednání se zástupci letiště, které bude navrženo jako druhé
vstupní místo
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Termín a místo
jednání
MPS AP
5. 8. 2010
Letiště Ruzyně
26. 11. 2010
MZ ČR

8. 2. 2011
MV-GŘ HZS

Projednávaná oblast
- projednání podmínek, za kterých může LR plnit funkci vstupního místa
ČR pro leteckou dopravu v souladu s požadavky SZO a diskuse
k nezbytným požadavkům a úkolům zainteresovaných rezortů a subjektů
- stanovení hlavního úkolů pro projednání mezi MO ČR a MZ ČR
(možnosti a podmínky využití VLP)
- možnosti vybavení LR stany pro izolaci nemocných s VNN
- možnosti převozu nemocných s VNN z LR do CVNN FNB
- technické a personální předpoklady pro plnění úloh v CVNN FNB
- možnosti zabezpečení toku informací o chemickém a radiačním
ohrožení směrem k hlavnímu hygienikovi
- možnosti posouzení vhodnosti objektů bývalých celnic na vybraných
hraničních přechodech z hlediska jejich využití pro funkce vstupním
míst
- právní normy zavazující leteckou společnost k povinnosti zajistit
dekontaminaci letadla s výskytem VNN
- úprava algoritmu toku informací z LR a VLP formou trojstranné
součinnostní dohody mezi MV-GŘ HZS ČR, LR a MZ ČR, jejíž návrh
vypracuje MV-GŘ HZS ČR
- součinnost při reakci na hrozbu pro veřejné zdraví jinou než VNN
mimo vstupní místa
- informování ostatních států v případě události podléhající MZP 2005
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