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Poděkování za spolupráci
Vážení a milí přátelé.
Dovolte, abych Vám jménem Zdravotnické záchranné služby poděkoval.
Nouzový stav je za námi a podle všech čísel je možné říci, že Česká republika, potažmo Liberecký kraj, jej
úspěšně zvládl. Roušky se už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním doplňkem, který budeme v době
nachlazení a chřipek všichni vytahovat ze skříní, stejně tak my ve Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné pomůcky budeme využívat v mnohem větší míře.
Pro nás na záchrance byl stav nouze – pomineme-li pracovní nasazení a opatření – naprosto překvapivý
v jednom: nečekali jsme, že se vzedme taková vlna solidarity. Překvapilo nás, kolik nám chodilo podpůrných
dopisů nebo SMS zpráv, kolik lidí nás podporovalo potleskem. A kolik lidí a firem nám nabídlo svou materiální
pomoc.
Všem bychom chtěli ještě jednou poděkovat. A Vám (a Vaším prostřednictvím Vašim studentům) patří naše
velké poděkování za skvělou spolupráci a pomoc tam, kde jsme měli sami problém situaci zvládat vlastními
silami. Velmi si vážíme toho, že Vaši studenti každý den chodili do práce společně s našimi pracovníky
a pomáhali všude tam, kde bylo potřeba. Velmi rychle pochopili, co je třeba dělat a začlenili se do našeho
kolektivu tak, že jsme se na ně mohli spolehnout. Nemyslím si, že by to bylo zcela samozřejmé, o to víc si
spolupráce vážím.
Pokud je to možné, Vašim studentům bych rád poděkoval jmenovitě:
Za spolupráci na operačním středisku nám pomáhali Michaela Krupičková, Adam Roleček, Martin Dufek,
Karolína Riedlová a Barbora Suchá. V areálu ve Vesci to byli Matěj Havránek, Emílie Hořejší, Monika Říhová,
Pavlína Mosiurczaková, Pavlína Blažková, Tomáš Sedláček, Anna Hudecová a Petr Souček.
Studenti nám pomáhali s dezinfekcí sanit a pomůcek, našim záchranářům i s používáním ochranných
obleků. Sami pracovali bez ohledu na diskomfort, který s sebou používání ochranných pomůcek neslo.
Podíleli se na koordinaci odběrových týmů, do operačního systému zanesly 3500 záznamů testovaných osob.
Komunikovali s testovanými osobami, uskutečnili více jak 1500 telefonních hovorů. Podařilo se jim vytvořit
unikátní databázi všech turistických cílů v Libereckém kraji, která nám i v budoucnu významně pomůže
urychlit lokalizaci volajících v terénu.
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Rád bych zdůraznil, že všichni naši zaměstnanci, kteří se studenty spolupracovali, vyzdvihovali jejich přístup,
ochotu, flexibilitu a zájem.
Všem, kdo nám pomáhali, v těchto dnech předáváme samolepku "Pomohli jsme 1. linii v těžké době". Jako
určitý symbol ji posíláme i Vaší škole. Pevně věřím, že naši spolupráci, která byla vždy výborná, společné
zážitky z doby nouzového stavu ještě upevní.
Ještě jednou s díky a přáním všeho dobrého
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