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Č. j. JMK 30 114/2021
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
rád bych Vás informoval, že Rada Jihomoravského kraje na své dnešní schůzi schválila Strategii
očkování v Jihomoravském kraji. Naším cílem je naočkovat 70 % obyvatel našeho kraje do konce srpna.
Budeme se opírat o čtyři pilíře, které tvoří – nemocnice a mobilní týmy, velkokapacitní centra, praktičtí
lékaři a soukromý a neziskový sektor. Více informací i časový harmonogram najdete přímo ve strategii,
kterou zasílám v příloze.
V současné době také připravujeme informační kampaň k očkování, kterou bychom rádi spustili
v průběhu měsíce května. Byl bych rád, pokud byste nám mohli pomoci s propagací prostřednictvím
vašich komunikačních kanálů, za což Vám předem děkuji.
Současně si Vás dovoluji informovat o aktuálním vývoji ve věci očkování u praktických lékařů. Včera
jsme na videokonferenci s vládou dostali oficiální informaci, že lékaři se budou moci zapojit do systému
od 1. března letošního roku. Lidé se nebudou muset speciálně registrovat, lékař ale bude moci
nahlédnout do systému a ověřit, zda jsou již jeho pacienti zaregistrovaní či nikoli. Pokud ještě
neobdrželi vakcínu, může se s nimi domluvit na vakcinaci ve své ordinaci. Samotné očkování u praktiků
nezačne pravděpodobně hned 1. března, ale bude nabíhat postupně v dalších dnech či spíše týdnech.
Ministerstvo ještě včera nemělo pro lékaře přesný metodický pokyn, z toho důvodu jsem o něj při
našem jednání požádal, ať praktici ví, jak se mají připravit. Avšak i tento způsob očkování bude stále
limitován postupnými dodávkami vakcín.
Jak jste již pravděpodobně slyšeli z médií, vláda v tuto chvíli neplánuje další otevírání škol vzhledem
k současné špatné epidemické situaci. Ani my, hejtmani, nemáme konkrétnější informace.
Mnozí z vás se také ptali na harmonogram očkování v sociálních službách a domovech s pečovatelskou
službou. Příští týden budeme mít naočkovány všechny zájemce z řad pobytových sociálních služeb,
a chráněných bydlení. U domovů s pečovatelskou službou včetně zájemců z řad pečovatelských služeb
a domácí ošetřovatelské péče bude do 5. 3. 2021 všude podána 1. dávka vakcíny a už je plánováno
i přeočkování. Podrobnou tabulku najdete opět v příloze.
S pozdravem

Příloha:
- Strategie očkování v Jihomoravském kraji
- Očkovací plán v sociálních službách
Rozdělovník: Všem obcím Jihomoravského kraje (mimo Statutární město Brno a jeho městské části)

