
Dobrovolní hasiči pomáhají
i běhemnouzového stavu

S
oučasná situace,
která postihla neje-
nom Českou repub-
liku, ale i celou Ev-
ropu v souvislosti

s rozsáhlou pandemií a šíře-
ním koronaviru, zasáhla
všechny skupiny obyvatelstva
bez výjimky věku nebo územ-
ní příslušnosti. Dobrovolní
hasiči z celé ČR se zapojují do

potřebné pomoci, ostatně jak
už to dělají ve své historii celé
tři století.
Mnoho sborů se zcela spon-

tánně prostřednictvím jed-
notlivců, ale i provizorních
„dobrovolnických skupin“ za-
pojilo do šití roušek, které jsou
nezbytné k zakrytí nosu a úst
a kterých jemezi lidmi zásad-
ní nedostatek. Jedním z nich
je i družstvo žen z SDH Zliv,
které se také rozhodlo pro šití
roušek zdarma. Původně celý
plán vznikl jako snaha zajistit
roušky výjezdové jednotce
obce Zliv, která by v případě
potřeby zasáhnout venku,
neměla dostatek ochranných
prostředků. Následně se plán
rozvinul i pro členy SDH, po
nich hned následovali senioři,
jakožto nejzranitelnější sku-
pina, poté ostatní obyvatelé.
Kromě šití organizují „dob-

ráci“ ve spolupráci s obcemi
aměsty i sbírky šňůrek, tka-
niček, gumiček nebo stužek,
které by byly vhodné pro vý-

robu roušek a další podpůrné
aktivity.
Důležitá pro řaduměst

a obcí je i technická pomoc,
kterou zajišťují JSDHO jako
organizační složky samosprá-
vy. Hasiči z města Nymburk
pomáhali s demontáží sta-
vebních buněk, místo kterých
byla umístěna speciální mo-
bilní buňka, která nyní slouží
jakomísto prvního kontaktu
s pacienty přicházejícími do
městské nemocnice. V ne-
mocnici v Kyjově pro změnu
členové jednotky doprovázejí

potenciální rizikové pacienty
na cévní ambulanci. Mnoho
jednotek i sborů nabízí pomoc
seniorům, zdravotně indispo-
novaným lidem, lidem se sní-
ženou imunitou a lidem v ka-
ranténě, ve formě zajištění
běžného nákupu potravin
a léků. Jakožto dobrovolní
hasiči chtějí být nápomocni,
jelikož v této náročné době je
důležité, abymezi lidmi exis-
tovala ochota, soudržnost
a solidarita.
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