Praha, 22. února 2021

MPSV zajistí distribuci 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi
V souvislosti s naléhavou situací způsobenou šířením onemocnění COVID-19
poskytne Česká republika bezplatně 7,5 milionu ochranných roušek osobám
ohroženým chudobou či materiální deprivací. Roušky zajistí Správa státních
hmotných rezerv, distribuci pak zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím potravinových bank a sociálních partnerů. Vláda dnes tento návrh
ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) podpořila.
„Vím, že pro lidi s nízkými příjmy nejsou roušky či respirátor samozřejmostí. Na některá
místa je teď ale bude nutné nosit. Dnes vláda schválila můj návrh a od zítra začneme posílat
7,5 milionu roušek do potravinových bank. Ty fungují skvěle a zaslouží mé poděkování.
Odtamtud půjdou pomůcky do organizací sociálních služeb, a ty je pak předají svým
klientům. Vyzvednout je pro své potřebné občany budou moci i obce. Organizace a obce
tak přesunou pomoc přesně k těm lidem, kteří ji potřebují,“ komentuje schválený návrh
ministryně Maláčová.
Za účelem zmírnění dalšího rozšiřování výskytu onemocnění COVID-19 poskytne Správa
státních hmotných rezerv 7,5 milionů ochranných roušek bezplatně pro občany v sociální
tísni, kteří nemají dostatek finančních prostředků na základní potřeby, dále rodinám žijícím
v azylových domech či na ubytovnách, rodinám ve vyloučených lokalitách, osobám ve
finanční tísni nebo osobám bez domova žijícím na ulici či přespávajícím v noclehárnách.
Ministerstvo práce a sociálních věcí využije k distribuci roušek již osvědčený model cílené
materiální pomoci osobám v nouzi. Distribuci k potřebným občanům zajistí
15 potravinových bank a přibližně 1000 sociálních partnerů jako jsou např. azylové domy,
noclehárny, domovy na půl cesty, nízkoprahová denní centra apod. Rozvoz těchto osobních
ochranných pomůcek zajistí Hasičský záchranný sbor.
Možnost odběru z potravinových bank budou mít i obce, které mohou zajistit distribuci pro
ostatní potřebné občany – např. seniory, osamělé osoby v hmotné nouzi.
Předpokládá se distribuce v rozsahu jedno balení (50 ks roušek) na jednu osobu.
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