
Informace pro operativní projednání Pracovní skupiny pro vakcinaci k datu 26.1.2021 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
rádi bychom obeznámili ohledně nových skutečností v rámci koronaviru v naší městské části a 
obeznámili s aktuálními činnostmi v této oblasti. 
 

         Průběžně jsou zodpovídány dotazy rodinných příslušníků zájemců o očkování, ze stran 
seniorů je projeven vysoký zájem o vakcinaci, ovšem většina neovládá ani telefon, ani neumí 
s internetem. 

         Byl učiněn pokus zajistit spolupráci s mobilním očkovacím týmem pro zájemce o očkování 
žijící v DS v Mladoboleslavské ulici. Vzhledem k tomu, že DS nemá statut pečovatelského 
domu, není jisté, zda jsou jeho obyvatelé pro tento tým vhodnými klienty. Na základě 
informace Červeného kříže, že disponuje očkovací látkou, ale k  výjezdu mobilního týmu je 
třeba pokynu z MHMP, bylo opakovaně hovořeno s informační linkou Mag. hl. m. Prahy, 
linkou 1221, Životem 90, dále na magistrátu se sekretariátem radní pro sociální oblast, 
sekretariátem zdravotnické oblasti, dalšími dvěma doporučenými osobami. S poslední 
osobou se opakovaně nedaří spojit. Osloveny byly i jiné městské části. Z uvedených nikdo nic 
bližšího k mobilnímu očkovacímu týmu nesdělil. 

         Vzhledem k výše uvedenému byl proveden pokus o registraci zájemců o očkování v DS, 
Mladoboleslavská. Po hladkém průběhu přihlášení nebylo možné najít volné očkovací místo, 
kam by se klienti mohli dostavit – ani vzdálené. I linka 1221 sděluje, že v současnosti žádné 
takové místo není (očkovací látky chybí na všech pobočkách). Klienti nad 80let by měla být 
informováni o volném místě prostřednictvím SMS. Není možné určit v jakém časovém 
horizontu. Klienti se obávají, že  příjem SMS nezvládnou-s tímto úkonem jim pomáháme.  

         Aktuálně došlo ke změně v postupu registrace. 

         I nadále pokračujeme v pomoci na základě podnětů všech dotčených zájemců o očkování, 
jsme připraveni oslovit SDH Kbely k rozvozu seniorů, kteří nemají jinou možnost se obrátit 
např. na rodinné příslušníky. Vše závisí na dodání očkovacích látek. Ke dni 27.1.2021 byla 
prostřednictví fcb, webu mč a na vývěskách zveřejněna informace ohledně nově zřízeného 
informačního webu k očkování https://ockovani.praha.eu/  

 
Na základě návrhu Bezpečnostní komise Senior a dle sdělení členky komise BK Senior která 
obeznámila, že vláda zvažuje vyhlásit nutnost používání respirátorů FFP2 v MHD, v obchodech 
(https://domaci.ihned.cz/c1-66871460-babis-zvazuje-zavedeni-povinnych-chirurgickych-rousek-a-
respiratoru-v-mhd-a-obchodech) , se na radnici členka BK Senior obrací coby zástupce obou domovů 
seniorů s žádostí o pomoc se zajištěním respirátorů tohoto typu. V současné době je v obou DS cca 
50 obyvatel, dosud zde nebyla zjištěna nákaza covid-19. Dále bylo zjištěno z evidence z OOS, že 
v rámci Kbel je počet 1177 seniorů nad 65let. Na radnici se obracela řada dalších seniorů s dotazy, 
budou-li ze stran radnice zajištěny potřebné respirátory na ochranu před koronavirem. 
usnesení: Pracovní skupina pro vakcinaci 
souhlasí s návrhem BK Senior ohledně  zajištění respirátorů všem seniorům z obou DS po 2ks/os., 
ukládá pí Egrtové zajistit předání 2ks respirátorů oproti podpisu každému obyvateli  z obou DS ve 
Kbelích. Dále  
ukládá dle možností kapitoly Krizového řízení p. bezpečnostního ředitele M. Hrubčíka zajištění 
respirátorů pro ostatní seniory nad 65 let z celých Kbel. 
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