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Váš dopis ze dne 7. ledna 2021

V Praze dne 25. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 7. ledna 2021, evidované pod č. j.: kterou jste požádali

o sdělení následujících informací, týkajících se dobrovolných zájemců o očkování proti

nemoci Covid-19:

- web adresa rezervačního systému pro zadávání rezervací termínů očkování

- datum prvního dne, kdy mohou být rezervace provedeny ve prospěch

nejrizikovějších skupin obyvatel (seniorů nad 80 let apod.)

- harmonogram dalších termínů pro další skupiny obyvatel

- seznam skupin obyvatel s upřesněním, jaké osoby, do které skupiny náleží;

a zároveň o informaci, zda je počítáno v "prioritní skupině obyvatel" mimo např.

zdravotníků a pečujících v domovech seniorů, také o neinstitucionální pečující o seniory

(nad 80 let), kteří tak činí v domácím prostředí seniora (dle ust. § 83 zákona o sociálních

službách) a jejichž onemocnění by mohlo ohrozit poskytování péče. Jedná se nejčastěji

o skupinu pečujících z osob blízkých, pečujících o seniory, či zdravotně postižené osoby

dle ust. § 83 odst. 1 zákona o sociálních službách, popřípadě o asistenty sociální péče

takto pečujících dle ust. § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách, Vám sděluji

následující:

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního

rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz). V případě, že je vám

více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku

z registrace přes Centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví,

jak pro vás očkování zajistit. Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste

provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít

pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské

a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se

můžete také na infolinku 1221.
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Očkování v České republice probíhá od 27. prosince 2020. V první fázi byli očkovaní

zdravotníci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory. Od 15. ledna 2021 se mohou

k očkování hlásit obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let.

Veškeré další informace jsou k dispozici zde: https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-

kampane-ockovani-plan-provedeni/.

Obecně pak zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Pokud jde o dotaz na prioritizaci pečujících v domácím prostředí, tak tito v první fázi

zahrnuti nejsou. Při stanovování prioritiních skupin pro fázi 1 A vycházelo MZ ze dvou

základních premis – ochránění a úleva zdravotnímu systému. Proto jsou v prvních

prioritních skupinách senioři 80+, zdravotníci a sociální pracovníci působící v pobytových

zařízeních. Uvědomujeme si, že i péče o staré osoby v domácnosti je riziková, nicméně

ne v takovém rozsahu, jako zaměstnaní v pobytovém zařízení (domov pro seniory atd.),

kde pečovatel přijde do styku s celou řadou klientů.

S pozdravem
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