
Vážený pane premiére,

dovoluji si navázat na dopis ze dne 20. března 2020, ve kterém jsem Vás jménem Asociace

prádelen a čistíren upozorňovala na důležitost našeho oboru a zároveň na dopady současné

krize, kterým nyní řada provozovatelů čelí.

 

Jsou mezi nimi podnikatelé a firmy, kteří úpadkem cestovního ruchu či společenského života

své provozy uzavřeli. Ale i tací, kteří přes masivní úbytek zakázek stále fungují, jelikož zajišťují

potřebnou hygienickou nezávadnost prádla zdravotnických zařízení, pečovatelských domovů

či výrobních podniků.

 

V minulém týdnu se v USA na základě snahy americké asociace TRSA (Textile Rental Services

Association) staly služby praní součástí tamní základní kritické infrastruktury. V této a dalších

zemích si dobře uvědomují, že prádelny patří obzvlášť v době nouzového stavu k naprosto

nepostradatelným partnerům podporující záchranné složky i klíčové dodavatelské řetězce.

Narušení fungování těchto provozů by mělo závažný dopad na zabezpečení základních

životních potřeb obyvatelstva a zdraví osob.

 

Zařazení našeho odvětví mezi články kritické infrastruktury České republiky by znamenalo

nejen stvrzení jeho důležitosti v rámci veřejného zdraví a bezpečnosti, ale také ve smyslu

uznání práce tisíců lidí, kteří se mu věnují.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vás také žádám o přímý kontakt naší asociace, který ze strany

Vaší vlády, jednotlivých ministerstev či dalších kompetentních osob dosud neproběhl.

 

Děkuji za Vaše úsilí, s úctou
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V Brně dne 6. dubna 2020

prezidentka Asociace prádelen a čistíren ČR

Jana Puškáčová

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01  Praha 1

 
Naše značka: APaČ 2020/02

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hospodářska komora

Rozdělovník:

OTEVŘENÝ DOPIS APAČ ČR S ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ SLUŽEB PRÁDELEN DO KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

NA ČESKÉM TRHU PŮSOBÍ 403 PRÁDELEN A ČISTÍREN

ZA ROK PŘIJMOU ZAKÁZKY ZA 5,9 MLD. KČ

V OBORU PRACUJE 8 290 ZAMĚSTNANCŮ

26% PRÁDELEN OBSLUHUJE ZDRAVOTNICTVÍ A VÝROBNÍ PODNIKY

 

                                                    *průzkumy Asociace prádelen a čistíren ČR


