Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů
Otevřený dopis hejtmanům, starostům a zastupitelům
Dobrovolní hasiči na druhé koleji?
Podpora velitelů jednotek

Vážená paní hejtmanko, vážený pane hejtmane, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
právě Vám je adresován tento otevřený dopis, tato otevřená žádost o pomoc.
V současné době je situace natolik kritická, že není jiné možnosti, než tímto způsobem rozpoutat
diskuzi a zároveň upozornit na potřeby členů dobrovolných jednotek, na to co se v současné
společnosti děje kolem pandemie COVID-19. Členové dobrovolných jednotek, které jsou základní
složkou integrovaného záchranného systému a jsou součástí prakticky každé obce, musí plnit
spoustu úkolů vyplívajících z platné legislativy a to zejména v oblasti záchrany života a zdraví osob
či zvířat, při záchraně majetku a hodnot. Tito členové jednotek požární ochrany – jednotek sboru
dobrovolných hasičů, jsou ale také lidmi, kteří mají i své zdraví a životy, a i tyto životy a zdraví je
nutno chránit.
V současné strategii očkování a opatření vůči COVID-19 jsou tito členové vedeni v kategorii 1B,
tedy jako druhá prioritní skupina. Bohužel v současnosti není jasná koncepce, kdy bude možno
očkovat členy dobrovolných jednotek, kteří každodenně vyjíždí na mimořádné události (náhlé
zástavy krevního oběhu ve spolupráci se ZZS, dopravní nehody, požáry atd.) a jsou tak vystavení
možné nákaze a to v reálné první linii. Ostatní z této skupiny se již aktivně očkují, a některé
podskupiny dokonce ani nejsou základními složkami integrovaného systému, nebo nejsou přímo
vystaveni takovému riziku, jakému musí členové jednotek čelit. Chápeme, že nejde vše hned a
nejde vše najednou, ale máme pocit, že se najednou začíná zapomínat na dobrovolné hasiče.
COVID-19 ohrozil a ohrožuje akceschopnost jednotek v plošném pokrytí a právě proto bychom
neměli na ně zapomínat a dát jim možnost se chránit, aby poté mohli chránit další životy a zdraví,
tak jak je to logické a rozumné. Členové dobrovolných jednotek jsou také přímou součástí boje proti
COVID-19 a je špatné je odsouvat na druhou kolej.
Touto výzvou Vás chceme požádat o pomoc při zajištění možnosti se chránit a zpřístupnit
možnost očkování proti COVID-19 i členům dobrovolných jednotek a na koho jiného se
můžeme obrátit, než na Vás, naše zřizovatele a zástupce, kterým bychom měli být nejblíže.
Předem děkujeme za pomoc, předem děkujeme za reakce.
Za radu Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů dne 25.3.2021
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