
PARDUBICKÝ KRAJ 

V Pardubicích 17. srpna 2021 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

opět se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci na zvýšení proočkovanosti obyvatel 
Pardubického kraje a to zejména se zaměřením na věk 18+ jednodávkovou vakcínou 
Janssen od společnosnosti Johnson&Johnson. Za bezpečnou hranici omezení dalšího šíření 
nemoci Covid-19 a vytvoření kolektivní imunity je v současné době považováno proočkování 
alespoň 70% populace ve věku 16+. Bohužel této hranice ještě zdaleka Česká republika, ale 
ani náš kraj nedosahuje. Ve 27 obcích Pardubického kraje je to pod 50%, mezi 50 a 59% je 
to 154 obcí, mezi 60 a 69% je to 239 obcí a jen v 31 obcích je očkováno 70% a více procent 
obyvatel. Pardubický kraj se proto snaží dalšími aktivitami, spoluprací s vedením obcí 
a praktickými lékaři v obcích počty očkovaných navýšit. K dosažení 70% nám zbývá 7%, to 
je přes 30 tisíc obyvatel kraje ve věku 16+. Při 451 obcích v Pardubickém kraji to je 
67 obyvatel na obec a proto si dovolujeme Vás požádat o součinnost a podporu při očkování 
obce i s nejnižším počtem obyvatel. 

V Pardubickém kraji jsou stále v provozu stacionární očkovací místa. Ve většině očkovacích 
míst je možné být očkován bez předchozí rezervace termínu. J�jich přehled naleznete zde: 

https://www.pardubickykraj.cz/ockovani/112952/ockovani-bez-registrace-v-ockovacich
mistech 

Upřesňující informace jako jsou typy vakcíny, aktuální provozní doba, očkování ve věku 
12 až 15 let a jiné, lze získat na krajské infolince. Pro Vás je zde také informace o procentu 
očkovaných ve vaší obci. 

Prostřednictvím očkovacího kamionu Společnosti Podané ruce o.p.s. nabízíme občanům 

ve věku 18+ z oblastí s malým počtem očkovaných možnost očkování mobilním 

očkovacím týmem. Očkování je pro obce z celého okolí. Každá obec může přispět 
předáním informací obyvatelům, organizováním dopravy. V případě zájmu alespoň 50 osob 
z obce požádat a dohodnout termín příjezdu očkovacího týmu přímo do obce. 

Termíny a místa očkování: 

26. a 27.8. 2021 - Přelouč
28. 8. 2021 - Starý Mateřov

29. 8. 2021 - Holice
30. 8. 2021 - Letohrad

31. 8. 2021 - Lanškroun
1. 9. 2021 - Moravská Třebová

2. 9. 2021 - Dlouhá Loučka

V těchto termínech bude provedeno očkování 2. dávek vakcíny Comirnaty od firmy 

Pfizer/BioNTech u osob, které již v očkovacím kamionu 1. dávkou vakcíny Comirnaty 
očkovány byly, a dále jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson&Johnson. 
Jednodávková vakcína Janssen bude v kamionu k dispozici pro všechny zájemce bez 

předchozí registrace. 

Prosíme, proveďte maximální možnou propagaci této akce, aby byla využita kapacita 

očkovacího kamionu a bonusu, že „očkování" přijede za zájemci do jejich bydliště. 



Dále Vás prosíme o součinnost v následující související otázce. Pokud byste i přes 
výjezdy očkovacího kamionu do výše uvedených obcí zorganizovali skupiny zájemců 

o očkování v jednom místě v počtu min. 50 osob mimo výše vyjmenovaná místa, sdělte
prosím tuto skutečnost na e-mail krizovy.stab@pardubickykraj.cz nejpozději do úterý

31. srpna 2021 do 18:00 hodin.

Po vyhodnocení požadavků jednotlivých obcí bude následně sestaven optimální logistický 
plán s dalšími termíny a místy stanovišť očkovacího kamionu v Pardubickém kraji a bude 
Vám zaslán k informování občanů. 

Pokud potřebujete podrobnější informace k oběma výše uvedeným způsobům zajištění 
očkování, obraťte se na pracovníky odboru krizového řízení - Ing. Štěpánka Makarová, tel. 
466 026 307, e-mail: stepanka.makarova@pardubickykraj.cz nebo Mgr. Matěj Kačírek, tel. 
466 026 411, e-mail: matej.kacirek@pardubickykraj.cz. 

S pozdravem a poděkování za spolupráci 

/' 
JUDr. Martin Netolický, Ph.O. 

hejtman 

/ 

Ing. Michaela Matoušková, MPA 
náměstkyně hejtmana 

zodpovědná za zdravotnictví 


