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Váš dopis ze dne 3. února 2021

Praha 15. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 3. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazu: Pokud se nechám očkovat vakcínou dostupnou v ČR proti

Covid-19, budu chráněn proti:

a) nákaze od ostatních osob, které potenciálně mohou šířit nákazu?

b) chráním ostatní osoby s nimiž budu v kontaktu proti šíření nákazy?

c) po nastoupení účinku očkování již nebudu muset používat respirátor?

Nemám se tedy čeho obávat? Můžete tyto informace potvrdit či vyvrátit?, Vám sdělujeme

následující:

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy

v populaci. V minulosti se díky očkování podařilo některé infekce zlikvidovat (pravé

neštovice) či významně potlačit (spalničky). Vakcíny účinkují tak, že připraví imunitní

systém (přirozenou ochranu organismu) dané osoby tak, aby dokázal rozpoznat

konkrétního původce infekčního onemocnění a bránit se proti němu. Výzkum vakcín proti

COVID-19 se zaměřuje na vyvolání odpovědi na celý protein (bílkovinu) (tzv. spike

protein neboli protein S) na povrchu koronaviru, který je jedinečný pro virus způsobující

nemoc COVID-19, nebo pro jeho část. Po očkování vakcínou se u dané osoby vyvolá

imunitní odpověď. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus

rozpozná, a protože již bude připraven proti němu bojovat, danou osobu před

onemocněním COVID-19 ochrání.

Očkováním se chráníte před nákazou a před jejím závažným průběhem s možnými

následky, vysoká ochrana již měsíc po očkování (týden po druhé dávce), očkováním

chráníte i osoby kolem sebe, které prozatím očkovány být nemohou, čím méně

je v populaci osob, které se mohou nakazit, tím méně se nákaza šíří. Očkování je cestou
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jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu

před pandemií bez plošných opatření.

Mimořádným opatřením č. j.: s účinností od 8. prosince

2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření

kapének s výjimkou osob uvedených v bodě 2 tohoto opatření - viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-

ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf.

Přílohou Vám zasíláme Strategie očkování proti COVID-19 v ČR a na uvedeném odkaze

se můžete seznámit s Metodickým pokynem kampaně očkování

https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-kampane-ockovani-plan-provedeni/.

S pozdravem

Příloha: (1) dle textu


