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očkovací centra - maximální denní kapacita
Vážení poskytovatelé očkovacích míst,
obracím se na Vás jakožto krajský koordinátor očkování ve věci vytvoření sítě očkovacích míst
na území hl. m. Prahy.
K realizaci očkování je v každém kraji na základě Metodického pokynu pro očkovací kampaň
Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) vytvářena síť očkovacích míst. Ve fázích IA
a IB tvoří očkovací síť distribuční očkovací místa (DOČM), očkovací místa (OČM) a případně
ad hoc zřizovaná velkokapacitní očkovací místa (VOČM). Ve fázi II je síť očkovacích míst
posílena o ordinace všeobecného praktického lékaře (VPL) a praktického lékaře pro děti
a dorost (PLDD).
Aby mohla být na území hl. m. Prahy vytvořena stabilní a funkční síť očkovacích míst, je pro
Krajského koordinátora očkování, potažmo pro Magistrát hl. m. Prahy, důležité znát maximální
denní kapacitu očkování v jednotlivých očkovacích místech. S ohledem na skutečnost,
že aplikace Covid Forms App informuje pouze o hodnotě minimální denní kapacity očkování
(a to ještě ne ve všech případech), což je pro rozdělení očkovacích látek a její následnou distribuci
nedostačující a nevypovídající, žádám Vás tímto o sdělení maximální kapacity očkování za
den, kterou jste schopni zabezpečit ve Vašem očkovacím centru.
Dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň MZ ČR, Organizačního opatření VZP č. 57/2020,
které blíže specifikuje požadavky na síť očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb, a
s ohledem na reálné potřeby občanů hl. m. Prahy je z pozice hl. m. Prahy nezbytné, v součinnosti
s krajským koordinátorem očkování, zajistit a vytvořit efektivní distribuční proces.
Doporučujeme proto, aby ze strany poskytovatelů zdr. služeb jako očkovacích míst byla
zabezpečena kapacita vyšší než 60 osob za den.

1/2

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 2.2.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Martin Ježek
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 11.5.2021 13:14:03-000 +02:00

V poslední řadě si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda jako poskytovatel zdr. služeb disponujete
chladícím zařízením, které generuje skladovací teplotu mezi -25 až – 15 °C, a to pro případné
uchovávání a skladování nerozmražených vakcín od společnosti Moderna. Ptám se Vás
proto, jestli s Vámi můžeme v budoucnu počítat jako s distribučním očkovacím centrem.
Vaše odpovědi mi laskavě zasílejte na e-mail: krajskykoordinator@praha.eu, a to v termínu
do 3.2.2021 do 14:00 hod.
Předem děkuji za spolupráci,
Mgr. Martin Ježek
ředitel odboru zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
a krajský koordinátor očkování
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