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TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 30. dubna 2021 

 
 

VÝZVA: Nečekejte a nechte se očkovat v očkovacích centrech! 
 
 
Prosba krajského koordinátora očkování na praktické lékaře a jejich pacienty.  
 
 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení pacienti, 
 
jednou ze současných největších priorit pro všechny je proočkovat v co nejkratší možné době co 
největší množství zájemců o očkování proti nemoci COVID-19 v celém našem kraji. Všichni vyvíjíme 
společné úsilí, abychom proočkovanosti obyvatel dosáhli v co nejkratším termínu.  
 
Zásadními podmínkami jsou:  
 

- dostatek očkovacích látek; 
- sít očkovacích center a dodávky očkovacích látek praktickým lékařům; 
- zájem obyvatel o očkování. 

 
Každá z uvedených podmínek je stejně důležitá, bez spolupráce k úspěšnému očkování nedojdeme. 
Společnými silami nemocnic, měst a kraje se podařilo vytvořit relativně hustou síť očkovacích center. 
Snažíme se pro kraj zajistit i dostatečné množství očkovacích látek, z nichž ne každá je bohužel 
vhodná pro její další distribuci do ordinací praktických lékařů.  
 
Praktičtí lékaři očkují obvykle očkovací látkou Vaxzevria (AstraZeneca) a nově lze objednat i očkovací 
látku Janssen (Johnson & Johnson), které jsou distribuovány prostřednictvím dodavatele přímo 
lékařům a jsou pak aplikovány pacientům přímo v ordinacích. Bohužel, objemy dodávek těchto 
očkovacích látek do České republiky nejsou prozatím nijak velké. Řada pacientů proto čeká na své 
očkování, stejně tak jako řada lékařů, bohužel, čeká na první dodávku očkovací látky. 
 
V současné době lze očkovat respektive registrovat k očkování osoby starší 55 let, přičemž registrace 
probíhá na webu ČESKO OČKUJE: https://www.ceskoockuje.cz/registrace/. Přitom u praktických 
lékařů čekají na své očkování osoby i mnohem starší. 
 
Za poslední týdny se výrazně zlepšily objemy dávek očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), která 
není určena z důvodu zajištění bezpečného nakládání s vakcínou pro praktické lékaře a je využívána 
právě v očkovacích centrech. Kapacity očkovací center v Ústeckém kraji jsou dostatečné a není 
výjimkou, že termín je zejména u velkých očkovacích center přidělen během hodin maximálně dnů. 
 
Dovoluji si proto na Vás apelovat, informujte své pacienty, kteří o očkování projevují zájem, 
aby zbytečně nečekali a využili možnosti nechat se očkovat v některém z očkovacím míst 
a zaregistrovali se k očkování do některého z očkovacích míst (https://registrace.mzcr.cz/). 
 
Seznam očkovacích míst i s uvedením jejich kapacit a rychlosti očkování je zveřejněn na webu 
OČKOREPORT https://ockoreport.uzis.cz/. 
 
Právě rychlost, s jakou se nám povede Ústecký kraj proočkovat, je zásadním faktorem pro to, 
abychom společně epidemii porazili. Budeme také moc rádi, pokud se k nám nyní přidáte a zapojíte 
se jako lékař přímo v některém z očkovacích míst. 
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Děkujeme vám za spolupráci a pochopení! 
 
 
Ing. Petr Severa 
KRAJSKÝ KOORDINÁTOR OČKOVÁNÍ proti COVID-19  
kkoc@kr-ustecky.cz 
 
 
Pojďme se nechat naočkovat rychle a bezpečně! 
Registrace na očkování proti koronaviru | Česko očkuje (ceskoockuje.cz) 
Přehled očkovacích míst (uzis.cz) 
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