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Důvodová zpráva

Informativní  zpráva pro zastupitele  města Jablonec  nad Nisou – předkládá 
Mgr. David Mánek

1) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 
Z důvodu očkování proti onemocnění Covid-19 bude dne 15. 1.  2021 spuštěn centrální rezervační 
systém (CRS) pro osoby zařazené do 1.fáze, kam mimo jiné patří i senioři nad 80 let, kteří nejsou  
klienty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

Na základě předpokladu, že část této skupiny nemusí mít znalost práce s internetem, nebo vůbec 
nemusí disponovat PC či připojením na internet, je systém je navržen tak, aby registraci i rezervaci  
mohli provádět rodinní příslušníci či sociální pracovníci. 

Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhl nabídnout pomoc seniorům, kteří žijí  
osaměle a nemají se na koho obrátit. OSVaZ doporučuje zřídit:

Pro evidenci zájemců o pomoc s     registrací:  

2 informační telefonické linky (1 x odbor, 1x Eurocentrum), na které by klient projevil zájem o pomoc 
s registrací. Tuto linku by zajišťoval pracovník odboru (pro imobilní klienty) a pracovník Eurocentra  
(pro mobilní klienty) Při prvním kontaktu by zjistil základní údaje o klientovi, tedy jméno, příjmení,  
adresu, kontakt pro ověření adresy a mobilitu klienta a navrhl termín schůzky.  Doporučujeme při  
objednání připomenout, aby si klient sebou vzal: mobil, OP, kartičku ZP, je dobré se zeptat, zda o 
registraci mluvil se svým praktickým lékařem. 

V případě sociálního odboru to bude linka: 483     357     439  , a to v době:

pondělí 8 - 11,30                              12,00 – 17,00
úterý     8 - 11,30                              12,00 – 14,00
středa   8 - 11,30                              12,00 – 17,00
čtvrtek 8 - 11,30                              12,00 – 14,00
pátek    8 - 11,30                              12,00 – 13,30

a) V případě  imobilního  klienta  provede  sociální  pracovník  šetření  v místě  bydliště,  kde 
v rámci odborného poradenství  pomůže klientovi  s registrací.  Zde budeme potřebovat 
vybavení – /NB s mobilní wifi, auto (nejlépe s řidičem), 1 sociální pracovník/

b) V případě  mobilního  klienta  bude  nabídnut  termín  (datum  a  čas)  v prostorách 
Eurocentra, kde budou 2 pracovníci pomáhat s registrací.

V případě většího množství klientů budeme připraveni posílit informační linky, příp. odbavit klienty i  
v prostorách úřadu (dovolí-li to epidemiologická situace)

Pro samotnou pomoc při registraci i rezervaci termínů:

Centrální  rezervační  systém  bude  dostupný  od  15.1.  od  8,00  hodin  a  adrese 
http://registrace.mzcr.cz/, případně přes web crs.uzis.cz

- Nejprve se vyplní telefonní číslo klienta (pokud nemá telefon, může to být číslo toho, kdo 
pomáhá)

http://registrace.mzcr.cz/


- Potvrdí se, že nejde o robota
- Na zvolené číslo přijde PIN kód pro vstup do formuláře, po zadání se registr otevře
- Vyplní  se  požadované  údaje  a  odešle  se  (zřejmě  tam bude  druhé  potvrzení,  že  nejde  o  

robota)
- Na zvolené číslo přijde 2. PIN kód k rezervaci
- Po zadání umožní vstup do formuláře (zde bude lhůta trvat dle volných kapacit  center a  

počtu vakcíny – může to být hned, ale nemusí)-  zde musíme s klientem domluvit možnou 
druhou návštěvu, až obdrží PIN kód

- Klient si vybere očkovací místo, libovolně v celé ČR a termín a odešle (obdobný postup jako u 
testování)

- Pokud si v jakékoliv fázi nebudeme vědět rady, existuje informační linka 1221

OSvaZ pomůže se zaškolením pracovníků Eurocentra.

Výše uvedený postup platí pro osoby,  které  budou využívat  CRS a  státem 
zřízená očkovací místa. 

Pomoc seniorům – registrační místo Eurocentrum
 

2) Kultura Jablonec, p. o. 
Zajistí provoz recepce Eurocentra od 8:00 -  20:00 s tím, že ráno si recepční nastupuje od 6:00 a 
přebírá prostor od služby CMS. 

Provoz registrace v rámci provozu recepce by byla od 9:00 - 17:00. 
Obsluha recepce - ranní služba od 6:00 - 13:00, odpolední od 13:00 - 20:00, tzn. během registrace by  
se recepční prohodili. Je to i z důvodu efektivního naplnění pracovního fondu. 
 
Dále Kultura Jablonec, p. o. zajistí
na horním foyer židle, informační systém - cedule - provoz registračního centra, WC, čekárna apod., 
zábrany,  dezinfekce -  ale  ne  bezdotykovou a  otevřela  by  WC naproti recepci  (aby  lidé  zbytečně 
nechodili po celé budově), stoly. 
 
Od města prosím zajistit - bezdotykovou dezinfekci, hepa filtr (jako mají na íčku - podatelně v budově 
magistrátu), instalaci případně zpřístupnění do webové registrace, zaškolení personálu (na zaškolení 
přijdou oba recepční)

3) Samotná příprava očkovacího centra

Z důvodu posílení kapacit státem zřízených očkovacích center se město Jablonec nad Nisou rozhodlo  
zřídit  vlastní očkovací místo, a to v prostorách Městské haly. Tento záměr bude předložen RM na 
zasedání dne 21. 1. 2021.  
Na přípravě záměru pracovala pracovní skupina ve složení: Mgr. D. Mánek, MUDr. V. Němeček, Petr 
Vobořil. Ti se pod vedením náměstka Davida Mánka schází pravidelně od 7.1. 2021. Dne 15.1. 2021 
byla skupina oficiálně rozšířena na jednání pracovní skupiny krizového štábu a jejími členy jsou: 



 Primátor – J. Čeřovský
 Náměstek primátora – D. Mánek – předseda skupiny
 Náměstek primátora – M. Kouřil
 Ředitel nemocnice – V. Němeček
 Vedoucí OSVaZ – M. Rosenbergová
 Vedoucí OT – P. Kozák
 Tajemník – M. Řeháček
 Ředitel MP – M. Švarc
 PČR – P. Langr
 SPORT s. r. o. – J. Ullmann
 Krizové řízení – V. Pavlín, J. Fantová
 Kultura p.o. - Petr Vobořil

Pracovní skupina se zaobírá a řeší veškeré detaily spojené se zřízením očkovacího centra tak, aby jeho  
budoucí provoz byl co nejefektivnější a pro občany nejdostupnější.

4) Nemocnice p.o. – předkládá MUDr. V. Němeček
Informace k průběhu očkování proti Covid-19

Očkování se v naší nemocnici rozeběhlo ve středu 6. ledna. Vakcínu aplikujeme v první řadě našim 
zaměstnancům a pracovníkům záchranné služby - v současné době jde zhruba o 50 lidí denně. Další 
na řadě jsou v souladu s prioritami Strategie očkování klienti a zaměstnanci domovů pro seniory, 
praktičtí lékaři a jejich zaměstnanci, ostatní zdravotníci v terénu, senioři 80+ atd.

Limitující  je  pro  nás  množství  dodávané  očkovací  látky.  Ta  je  ve  všech  krajích  distribuována  od  
výrobce  do  krajských  a  fakultních  nemocnic  a  z nich  především do  nemocnic  okresních.  Okresní 
nemocnice  očkují  jednak  samy,  jednak  dodávají  vakcínu  organizacím,  které  mají  personální  a 
odbornou kapacitu k očkování vlastními silami (menší nemocnice, domovy pro seniory apod.). 

Počty  vakcíny  mají  v dalších  týdnech  a  měsících  stoupat,  bude  se  rozšiřovat  i  spektrum  jejich 
dodavatelů. Naší ambicí je proočkovat zhruba 60% populace, což by výrazně posílilo tzv. kolektivní 
imunitu.  Vzhledem k tomu, že většina vakcín  bude dvoudávková,  musíme v našem okrese zajistit 
podání  zhruba  100 000  dávek.  Problémem  není  samotná  aplikace  očkovací  látky.  Problémem  je 
administrativa  před  a  po  aplikaci.  Dalšími  systémový  mi  problémy  jsou  logistika,  spolehlivost 
centrálně spravovaných informačních systému, předávání dat mezi nimi atd. atd.

V současné době se potýkáme s několika neznámými:

- v jakých objemech budeme dostávat očkovací látku v dalších týdnech a měsících,
- zda a do jaké míry se do očkování zapojí praktičtí lékaři přímo ve svých ordinacích,
- jaké procento populace se očkovat vůbec nechá.

Jsem přesvědčen, že nemůžeme spoléhat na plošné a masové očkování u lékařů v  terénu. Aby se 
očkování zvládlo v nějaké rozumné době, zhruba během 6 až 8 měsíců, musíme vybudovat kapacitu, 
která pro náš  okres zajistí aplikaci  500,  v nárazech až  1 000 vakcín denně.  Takovou průchodnost 
nemůže nemocnice zvládnout ve svém areálu ani prostorově, ani personálně.

Plánujeme proto vybudování očkovacího centra, které musí splňovat několik základních požadavků:

- plocha minimálně 400, optimálně 600 m2 plus menší obslužné prostory,



- bezbariérový přístup a pohyb po centru,  
- přehled  zdravotnického  personálu  po  celém  centru  pro  případ  nevolnosti  klienta  či  

závažnějších zdravotních komplikací. Ve špičkách se v centru může nacházet kolem 100 lidí,
- dostupnost MHD, pěšky, možnost parkování,
- základní komfort – především vytápění v zimních měsících, sociální zařízení pro pracovníky i 

klienty.

Zvažovali  jsme několik  objektů –  výstaviště,  Eurocentrum, Střelnici,  zimní  stadion,  sokolovny atd. 
Nakonec jsme jako jedinou vhodnou budovu vybrali městskou halu nad bazénem. Nevýhodou tohoto 
řešení  je  zastavení  sportovních  akcí  v tomto  objektu  na  dobu  několika  měsíců.  Město  však 
sportovcům nabídne alespoň částečnou náhradu v jiných krytých sportovištích.

Na vybudování centra jsme připraveni ve spolupráci s magistrátem, počítáme i s účastí pracovníků 
některých městských organizací  -  především při  zajišťování  administrativy a  pomocných  činností. 
Centrum jsme schopni vybudovat a zprovoznit během února. Přímé náklady na vybudování a provoz 
centra se budou pohybovat v řádu nízkých jednotek milionů Kč, jejich financování bude vícezdrojové.


