
Přepravní bezinfekční vozidlo pro osoby bez přístřeší 

Od 1.11.2020 do 31.3.2021 je v provozu přepravní bezinfekční vozidlo pro osoby bez přístřeší, jejíž 

zdravotní stav vyžaduje převoz v izolaci. 

Vozidlo je připraveno v pohotovostním režimu denně od 8,00 do 22,00 hod. 

Vozidlo přepravuje na území hlavního města Prahy. 

Posádka vozu zajišťuje:  

a) Převoz potřebných osob bez domova  

b) Provedení PCR testů  

c) Odvoz vzorků/testů do laboratoře 

Přepravní vozidlo je denně přistaveno k zabezpečení testování nákazy covid PCR testy v zařízení pro 

osoby bez domova v izolaci či v karanténě v Neklanově ulici, zpravidla v čase od 9 do 11 hod., popř. 

v jiném určeném čase. 

 

I. Převoz osob bez domova 

Osoby oprávněné k převozu:  

1. osoby bez domova v izolaci či karanténě při covid, a to za účelem  

o zajištění ubytování při nemoci, a to v zařízení CSSP pro osoby v izolaci nebo 

v karanténě (zařízení v Neklanově ul., ADOS) 

o zajištění provedení testu na onemocnění covid v odběrovém centru 

o převozu do zdravotnického zařízení 

o převozu do zařízení sociálních služeb  

2. Osoby bez domova, jejíž zdravotní stav nevyžaduje převoz vozidlem rychlé záchranné služby, 

ale neumožňuje přepravu městskou hromadnou dopravou, a to za účelem:  

o převozu do zdravotnického zařízení  

o převozu do zařízení sociálních služeb  

Přednostní převozy: 

1. Do/ze zařízení CSSP (Neklanova/ADOS) pro osoby bez domova v izolaci či karanténě  

2. Do/z hotelů Harfa/Florenc/Dalimilova/Melounova zajišťujícch humanitární opatření pro 

osoby bez domova 

3. Do/ze zařízení, která jsou součástí zimních humanitárních opatření pro osoby bez domova 

4. Do/ze zařízení Centra sociálních služeb Praha 

5. Do/ze zařízení poskytovatelů sociálních služeb poskytujících služby osobám bez domova 

 

II. Testování nákazy covid PCR testy: 

Osoby oprávněné k testování:  

1. Osoby přepravené vozidlem  

2. Osoby v zařízení CSSP pro osoby bez domova v izolaci či karanténě (Neklanova/ADOS) 

3. Osoby z humanitárních hotelů Harfa/Florenc/Dalimilova/Melounova  



4. Osoby v zařízeních, která jsou součástí zimních humanitárních opatření pro osoby bez 

domova 

5. Osoby v zařízeních Centra sociálních služeb Praha 

6. Osoby v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb poskytujících služby osobám bez domova 

7. Ostatní osoby v případech zvláštního zřetele  

Náběr vzorku k testování nákazy covid se provádí na základě žádanky. Žádanku vystavuje: 

1. Praktický nebo ošetřující lékař 

2. Krajská hygienická stanice (kontaktní osoba Mudr. Martina Marešová, 

martina.maresova@hygpraha.cz, potřebu indikuje sociální pracovník/humanitární pracovník) 

Preferuje se vystavení žádanky podle bodu 1. K vystavení žádanky podle bodu 2 se přistupuje, pokud 

nelze podle bodu 1, zejména pokud osoba bez domova nemá zdravotní pojištění, nebo praktického 

lékaře). 

Testování:  

1. V odběrovém centru  

2. V přepravním vozidle  

Preferuje se provedení testování v odběrovém centru. Testování v přepravním vozidle je k dispozici 

zejména:  

1. Osobám v zařízení CSSP (Neklanova/ADOS) pro osoby bez domova v izolaci či karanténě 

2. V podvečerních hodinách při nástupu osob bez domova do služeb nocleháren (zejm. Hermes, 

Michle I., Smíchov, aj.) 

3. Osobám, jejichž pohyb veřejnou hromadnou dopravou/na veřejnosti je rizikový (z důvodu 

šíření nákazy covid) 

4. Skupinám osob v zařízení (efektivní využití přepravního vozidla) 

Testování bez platné žádanky je možné pouze ve výjimečných případech, po konzultaci s M. 

Šimáčkem. 

 

III. Oprávnění poptat využití služeb:  

 
1. Pracovníci zařízení CSSP (Neklanova/ADOS) pro osoby bez domova v izolaci či karanténě  

2. Metodici a vedoucí středisek sociálních služeb CSSP  

3. Koordinátoři hotelů Harfa/Florenc/Dalimilova/Melounova 

4. Vedoucí zařízení služeb humanitárních opatření  

5. Ředitelé organizací a vedoucí sociálních služeb pro osoby bez domova  

6. Kurátoři MČ při péči o osoby bez domova 

 

Objednávání převozu:  

Koordinátorem služby je Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s organizací R-Mosty.  

Kontaktní osoby pro objednání převozu/testování: Luboš Vegner: 702 071 028 

mailto:martina.maresova@hygpraha.cz

