
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupiny AA se obracejí na Kancelář všeobecných služeb (GSO) s dotazy, jak mají 
reagovat na COVID-19 (koronavirus). Členové společenství mají obavy z ohrožení 
zdraví a mají zájem o náměty a pokyny, jak tuto otázku řešit. 

 
GSO je mj. databází sdílených zkušeností skupin a funguje coby zdroj pro členy AA a 
skupiny právě v případech, kdy tito mají zájem využít sdíleně zkušenosti AA. Vydávat 
pokyny v oblasti ochrany zdraví je ovšem mimo rozsah sdílení AA, které nabízí GSO. 
Proto navrhujeme, abyste se informovali u svých národních, krajských a místních 
zdravotnických orgánů, které vám poskytnou příslušné informace. 

 
Máme ovšem k dispozici pár obecných zkušeností s tím, jak některé skupiny a 
členové již začali řešit tento problém. Naše společné zkušenosti napovídají, že když si 
o těchto záležitostech povídáme ještě předtím, než skutečně nastanou, pomáhá nám 
to řešit je smysluplným a citlivým způsobem tak, aby skupina mohla stále plnit svůj 
hlavní účel. 

 
Některé skupiny již diskutovaly o možnosti upravit zvyklosti, podle kterých probíhají 
jejich setkání. Například: nepodáváme si ruce; ošetření stolů dezinfekcí; dočasné 
pozastavení podávání občerstvení. Bez ohledu na to, co rozhodne skupina, za svoje 
zdraví odpovídáme především každý sám. 

 
Několik skupin zvažuje krizové plány pro případ, že nebude možné se setkávat 
osobně. Sem patří zpracování seznamu členů a udržování kontaktů mezi nimi s 
pomocí telefonu či sociálních médií: možnost telekonference nebo online meetingu. 
Zajištění informací pro AA online interskupinu (www.aa-intergroup.org) může být 
dalším užitečným způsobem řešení situace. V případě, že skupina přeruší pořádání 
setkání, je vhodné, aby o tom informovala příslušné osoby v interskupině, kanceláři 
služeb apod. 

 
Lidé se na GSO obracejí s dotazy, jež se týkají fungování skupin, které koordinuje, po 
celý rok. Na adrese www.aa.org najdete aktuální informace ohledně těchto setkání. 
Především mějte na paměti, že bezpečnost a zdraví účastníků setkání je prvořadá 
priorita. GSO pozorně sleduje relevantní zdroje, které vydávají pokyny ke koronaviru. 

 
Doufáme, že i tyto stručné informace vám pomohou. 

http://www.aa.org/

