
 

   Krizový štáb v DP Covid-19 
      E:  Krizovy.stab.dp-covid-19@atlas.cz 

 
 
     Odbory DP Praha,   IČO:   05458641 
     &  

     O S P E A ,                IČO:   26633485 

 
Krizový štáb v DP_Covid-19 ustavený pro koordinaci a sběr podnětů a pomoc pro nás zaměstnance 

v DP hl. m. Prahy, a.s., abyste mohli soustřeďovat v jednom místě své podněty, nápady a kontakty, 

jak pomoci s rouškami nebo dezinfekcí pro zaměstnance DP: 

 

 
Info č.1 

 

ODPP a OSPEA zahajuje výdej na 7000 roušek 
 

Vážené kolegyně a kolegové, v DP hl. m. Prahy, a.s. 

 

jménem dvou odborových organizací ODPP & OSPEA působících v Krizovém štábu Covid-19 vás 

chceme informovat, co se nám za poslední dny podařilo, abychom podpořili ochranu nás zaměstnanců DP 

hl. m. Prahy, a.s. zejména jízdního personálu (řidiči Tram, Bus a dozorčích stanic, SPT i strojvedoucích 

metra, revizorů, dispečerů, údržby eskalátorů a ostatních profesí )  před nákazou koronavirem Covid-19. 

Nejdříve musíme vybavit rouškami naše členy, protože z jejich členských příspěvků jsme dali dohromady 

cca 400.000 Kč na odkoupení roušek a dezinfekce. 

 

Jak situace vypadá:  

 

1. před 14 dny jsme objednali kolem 1000 respirátorů FFP3 v hodnotě 150.000 Kč, které bohužel před 

termínem dodání stát zabavil dodavateli svým opatřením 

2. proto jsme museli narychlo hledat jiné řešení, abychom před týdnem rozeběhli v Krizovém štábu 

Covid-19 obstarání látky 100% bavlna se zajištěním několika šiček a profesionálních krejčovství na 

šití roušek  

3. během týdne jsme dojednali zhotovení cca 7000 ks roušek v hodnotě přes 350.000 Kč z vlastních 

prostředků našich odborových organizací, za což všem i tímto děkujeme   

4. vedeme ještě jednání o zhotovení několika set respirátorů na 3D tiskárnách 

5. nyní ještě jednáme o dodávce min. 200 litrů dezinfekce 

6. dále v Nařízení Vlády ČR jsme zajistili u Vlády ČR zrušení platnosti modrých zón po dobu stavu 

NOUZE, takže můžete v Praze parkovat, jako by nebyly 

7. také jsme zajistili v Nařízení Vlády ČR oprávnění cesty za rodiči, pokud jsou mimo obec 

vašeho bydlení (kromě hermetické uzávěry obce) 

A teď to nejdůležitější: 

 

vv  ppoonndděěllíí    2233..33..  oodd  1100  hhooddiinn    

zzaahhaajjuujjeemmee  vvýýddeejj  pprrvvnníícchh  11330000  kkss  tteexxttiillnníícchh  rroouuššeekk  

pprroo  řřiiddiiččee  TTrraamm  aa  BBuuss  vvee  ddvvoouu  pprroovvoozzoovvnnáácchh  
() 
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…pokračování Info č.1 

 

 

Dále: 

1. Další etapu výdeje roušek připravujeme do konce týdne pro dalších cca 5000 
zaměstnanců. 

2. Co nejdříve zahájíme výdej dezinfekce, jen co ji získáme. 

3. Pokud máte nějaké podněty a nápady, napište nám na mail 
Krizovy.stab.dp-covid-19@atlas.cz 
 

 
 

 
 
 

 

Máte-li zájem o poskytnutí roušek, které přednostně poskytujeme pro členy, přihlaste se v jedné z 

těchto odborových organizací. Čím dřív, tím líp...   

 
Více zde:  
 

https://www.odpp.cz/?page_id=18    &    https://www.ospea.cz/ke-stazeni/ 

 

 

 

Připomínáme Nařízení Vlády ČR:    Noste roušky nebo respirátory!  
 

Praha 22.3.2020 

 

 

za Krizový štáb v DP-Covid-19 

 

Luboš Olejár, v.r., předseda    Vratislav Feigel, v.r., předseda 

Web:  www.odpp.cz     Web: www.ospea.cz  

 

 
 

 


