INFORMACE K ORGANIZACI REGISTRACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19
KATEGORIE 80+
Dne 14. ledna 2021 se uskutečnila videokonference hejtmanky Plzeňského kraje se starosty ORP k problematice
očkování proti Covidu 19. S této videokonference Vám posílám základní informace, na základě kterých vyplývají pro orgány
samosprávy dílčí úkoly k zajištění průběhu.
Za očkování v Plzeňském kraji (tak jako v ostatních krajích) je odpovědná hejtmanka, která se svým týmem tento
proces řídí. Bez pomoci ORP a obcí je tento úkol těžko splnitelný.
V Plzeňském kraji se počítá s očkováním cca 75 % obyvatelstva, t.j. cca 355 000 osob. V závislosti na dodávkách
vakcín a denních kapacitách očkování se počítá s úplným proočkováním v horizontu 6 – 8 měsíců. V prvních třech měsících by
měl mít kraj k dispozici cca 56 000 vakcín.
Celý proces očkování obyvatelstva je v první řadě závislý na dodávkách vakcín do ČR a následně na kraje. Kraj poté
rozděluje vakcíny na očkovací centra, která provádí očkování dle strategie vlády pro skupiny obyvatelstva – Prioritní skupiny 1A
a 1B.
Očkovací centrum v okrese Klatovy je vytvořeno v Sušické nemocnici a v Klatovské nemocnici. Do těchto očkovacích
center se dnem 15.1.2021 občané 80+ mohou objednávat přes rezervační systém. V současné době probíhá očkování
zdravotnických pracovníků v nemocnici v Sušici, ZZS a budou následovat zaměstnanci a klienti sociálních služeb.
Registraci občanů 80+ není nutno řešit okamžitě, teď hned. Dodávky vakcín musí vykrýt druhé očkování těch, co jsou
očkováni v současné době. Takže vakcíny pro občany 80+ budou vyčleněny postupně, podle dodaných počtů a souběžně s tím
se budou uvolňovat místa v objednávkovém systému.
V této první fázi je důležité zajistit možnost registrace přes rezervační systém těm občanům 80+, kteří se chtějí
nechat očkovat. Jiná možnost objednání očkování neexistuje. Hejtmanka žádá všechny starosty obcí o pomoc.
Důležité je informovat občany 80+ o možnosti očkování a pomoci jim se objednat přes rezervační systém, pokud
nemají možnost tak učinit (nemají příbuzné, nemají PC, nemají mobilní telefon).
Jak těmto občanům pomoci (jak to budeme dělat v Sušici)?
1. Osobně navštívíme všechny občany 80+ a budeme je informovat o možnosti očkování (k čemu je očkování, kde se
mohou nechat očkovat, jak se mohou objednat). Cílem není je přesvědčovat, nebo odrazovat!
2. Zjistíme, pokud se chtějí nechat očkovat, zda mají možnost se objednat (děti, příbuzní .. atd) přes rezervační systém.
3. Pokud tuto možnost nemají, nabídneme jim pomoc se zaregistrováním v rezervačním systému. Vytvoříme kontaktní
centrum na MěÚ v Sušici (pouze pro Sušici), kde mohou přijít a provést rezervaci, nebo je koordinační pracovník
navštíví v jejich bydlišti a provede registraci u nich doma. K tomu si vezme výpočetní techniku.
4. Zjistíme, zda mají mobilní telefon, který je nutný k registraci. Pokud ho nevlastní, lze registraci provést na mobilní telefon
koordinačního pracovníka. V tomto případě budou chodit informace o zařazení osoby do objednávkového systému na
tento telefon a pracovníci to musí řešit se seniorem.
5. Provedeme podle jejich požadavku a informací registraci přes rezervační systém.

Výpomoc občanům 80+ při registraci můžete realizovat obdobným způsobem ve svých obcích.
Samotné očkování v současné době neřešíme. Prioritou je, aby se ti, co se chtějí naočkovat, zaregistrovali. Příští týden
projednáme s nemocnicí způsob očkování imobilních občanů. U nemocnice bude zřízena výjezdní skupina. V této chvíli
nevíme, jak by měla fungovat. Včas budete informování.
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