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Hradec Králové 20. ledna 2021 
 

Vážené starostky , vážený pane 
primátore, vážení starostové , 

 
dovoluj i  si  Vás  opětovně   informovat   o   epidemické   situaci   v Královéhradeckém   kraji a zejm éna 
pak o plánu očkování proti covidu- 19, které v našem kraji započalo již 8. ledna a týkalo se    především    
zdravotníků,    rizikových    pacientů,    klientů    a    pečujícího    personálu v krajských sociálních 
zařízeních. 

 
V průběhu minulého týdne se podařilo v sociálních zařízeních proočkovat zhruba 700 seniorů a od pátku 
15. ledna v návaznosti na spuštění centrálního registru začalo na sedmi připravených očkovacích místech v 
nemocnicích také očkování seniorů starších 80 let. 

 
K dnešnímu dni jsme v našem kraji měli k dispozici bez mála sedm tisíc dávek vakcíny , které jsme už 
stihli proočkovat. Zároveň dnes bychom měli obdržet další dodávku v objemu zhruba šesti tisíc 
očkovacích dávek. 

 
Na první čtvrtletí roku máme přislíbeno celkem 62 tisíc dávek vakcíny. Za velmi důležitý považuji příslib, 
který jsem tento týden získal v rámci osobního telefonátu s premiérem, že pro Královéhradecký    kraj    
ke    krácení    avizovaného    počtu    62    tisíc    vakcín    nedojde, a tedy, že můžeme postupovat v 
zamýšleném plánu očkování. 

 
Tento týden jsem veřejnosti představil zamýšlenou strategii očkování, pro kterou je zcela klíčové zvládnutí    
druhé    fáze    mezi    dubnem    a    červnem,    kdy    plánujeme    zapojit    už i očkovací centra v 
jednotlivých okresních městech, s jejichž starosty na přípravě pracujeme. V plánu je očkovat 100 tisíc 
dávek vakcíny měsíčně na minimálně sedmi místech v kraji. 

 
Očkovací centra by měla vzniknout v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Vrch labí, Rychnově 
nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem. Budou tvořit páteřní síť pro celou druhou fáz i očkování. 

 
Zároveň uvažujeme  o  zřízení  dalších  očkovacích  míst  v  Broumově,  Novém  Bydžově a Jaroměři, 
která by zajistila lepší dostupnost očkování. Základem pro každé takové očkovací centrum i místo je 
zajištění dostatečného počtu personálu. 
Zamýšlené schéma si můžete prohlédnout v přiložené mapce, která názorně ukazuje, kde a kolik vakcín 
hodláme od dubna měsíčně očkovat. 

 
Kromě toho přikládám odkaz na videozáznam z tiskové konference z tohoto týdne, kde jsem náš plán 
představil veřejnosti: https://youtu.be/0ZukFzoLGa0.Zas ílám Vám rovněž prezentaci, ve které naleznete 
všechny potřebné informace. 

 
Předem Vám děkuji za jakékoliv informování obyvatel prostřednictvím Vašich informačních kanálů i za 
spolupráci, které si v této nelehké době velice vážím. 

 
S úctou 

 

 
 
 

https://youtu.be/0ZukFzoLGa0
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