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K Vašemu podání ze dne 27. ledna 2021

V Praze dne 11. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 27. ledna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o zveřejnění zápisů z jednání

od jejich

Centrální řídící tým - laboratorní skupina (LS COVID)

Centrální řídící tým - klinická skupina (KS COVID)

Centrální tým pro koordinaci očkování proti covid-19

Rada pro řízení epidemie onemocnění covid-19

Pracovní skupina pro posouzení dosavadního postupu ministerstva

zdravotnictví při boji s epidemií onemocnění covid-19.

K Vaší žádosti uvádím následující:

Zápisy Centrálního řídícího týmu – laboratorní skupiny, Centrálního řídícího týmu –

klinické skupiny a Rady pro řízení epidemie onemocnění Covid 19 Vám zasílám

v příloze.

K Centrálnímu týmu pro koordinaci očkování proti Covid 19 Vám sděluji, že tým provádí

koordinaci očkovací kampaně v ČR, odpovídá za koordinaci a řízení krajských

koordinátorů očkovací, komunikaci s distributory očkovacích látek, zdravotními

pojišťovnami, kraji a dalšími partnery. S ohledem na charakter činnosti v rámci své

činnosti nevypracovává zápisy, jde o koordinační a řídící činnosti dle aktuálních potřeb

dané oblasti.
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Co do Vašeho požadavku ve věci Pracovní skupiny pro posouzení dosavadního postupu

MZ při boji proti epidemii onemocnění Covid 19 Vám sděluji, že tento orgán byl

ministrem zdravotnictví ustaven za účelem posoudit postup Ministerstva zdravotnictví

v době od zahájení epidemie onemocnění COVID-19 do současnosti. Předmětem

činnosti pracovní skupiny je v prvé řadě seznámit se s výstupy Ministerstva zdravotnictví,

dále analyzovat a posoudit získané informace, provést hodnocení kroků Ministerstva

zdravotnictví a formulovat doporučení pro další fáze boje s epidemií. S ohledem na

předmět své činnosti je PS aktuálně v gesci externích členů PS pod vedením

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina. Ministerstvo k dnešnímu dni

nedisponuje žádnými výstupy z činnosti PS.

S pozdravem

Přílohy (29):

11 příloh – zápisy Laboratorní skupina COVID

17 příloh – zápisy Klinické skupiny COVID

1 příloha – zápis Rady pro řízení epidemie onemocnění COVID


