
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne: 9. 4. 2021

V Praze 15. dubna 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 9. 4. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „Smyslu registrace dalších statisíců osob, když stát nestačí

v rozumném čase očkovat osoby již registrované“, Vám sdělujeme následující:

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým

koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Laicky

lze říct, že vakcína tělo naučí virus rozpoznat a vyvolat odpovídající imunitní reakci, než

stihne virus vyvolat onemocnění. Imunizace společnosti je nyní možná pouze

prostřednictvím vakcinace. Poptávka, a to nejenom v České republice, ale po celém

světě, však bohužel nyní naráží na výrobní možnosti farmaceutických firem, které

vakcíny vyvinuly. Můžeme Vás ujistit, že Česká republika vynakládá veškeré možné úsilí

k zajištění co největšího možného počtu vakcinačních látek.

Chápeme Vaši situaci, kdy stále nemáte druhý ověřovací PIN2 pro volbu očkovacího

termínu, dle aktuálního reportu skutečně Vámi uvedené očkovací centrum „Oblastní
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nemocnice Kolín“ vykazuje velký počet registrovaných osob čekajících na možnost volby

termínu očkování (1 639 osob k 15. 4. 2021).

Pokud by pro Vás bylo čekání nadále nepřijatelné a máte možnost dopravy do jiného

místa v rámci Středočeského kraje, doporučujeme zvolit jiné místo s nižším počtem

registrovaných osob čekajících na možnost volby termínu očkování a registraci změnit.

Aktualizované přehledy rozdělené dle jednotlivých krajů naleznete na portálu: Report

vytíženosti očkovacích míst (uzis.cz).

S pozdravem


