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Základní charakteristika a cíle projektu 
Cílem projektu je nákup moderní techniky a specifického vybavení (věcných a ochranných prostředků) 
pro ZZS ÚK jako základní složku IZS k zajištění připravenosti ZZS ÚK v důsledku pandemie COVID-19 
na území Ústeckého kraje, na kterém ZZS ÚK působí, s důrazem na obnovu opotřebeného vybavení, 
pořízení nového vybavení pro zajištění zodolnění, dovybavení a vylepšení vybavení ZZS ÚK jakožto 
základní složky IZS pro případ dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a 
krizových situací. Stručný výčet pořizované techniky, věcných a ochranných prostředků je uveden v 
kapitole 3.2 - Základní informace o projektu, konkrétně v části "Stručný popis projektu". 
Technika, věcné a ochranné prostředky nakoupené v rámci projektu budou sloužit ke snížení 
negativních jevů mimořádných událostí nebo krizových situací, zvýšení kvality záchranných prací a ke 
snížení časové dotace potřebné při záchranných prací při řešení mimořádných událostí v souvislosti s 
případnými dalšími vlnami pandemie či dalšími obdobnými mimořádnými událostmi a krizovými 
situacemi na území v rámci Ústeckého kraje. 
Cílem je zachování funkčnosti a rozšíření akceschopnosti ZZS (složka IZS), zlepšení systému 
připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (ZZS), snížení smrtnosti pandemie v důsledku 
včasného poskytnuté PNP pacientům v ohrožení života. 
Složky IZS při výkonu činností jako je např. transport pacientů a osob s podezřením na nákazu, 
dekontaminace a činnosti související se zajištěním ochrany obyvatelstva, přichází do bezprostředního 
styku s nemocnými osobami COVID-19 i kontaminovanými prostory, tj. je třeba zajistit ochranu 
zasahujícího personálu ZZS. 
Vozidla s úložnými prostory přístupnými z vně vozidla (za levými posuvnými dveřmi) umožňující rychlejší 
odebrání potřebného vybavení a přístrojů a el. hydraulickými nosítky se zvýšenou nosností a které zajistí 
převoz pacientů se silnou obezitou a zároveň zjednoduší a urychlí práci zdravotnických záchranářů. 


