TISKOVÁ ZPRÁVA – Očkování proti onemocnění COVID-19 v České Lípě
15. 01. 2021 spuštěno očkování proti onemocnění COVID-19 v českolipské nemocnici
22. 02. 2021 přesun OČC z nemocnice do KD Crystal (důvody: absence vhodných prostor v nemocnici
vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu očkovaných za den)
30. 05. 2021 přesun OČC z KD Crystal do areálu nemocnice (důvody: finanční úspora, zkvalitnění
procesů logistiky a organizace, vyšší úroveň zabezpečení osobních údajů a chystaná rekonstrukce foyer
KD Crystal, o níž Město Česká Lípa jedná)
Proočkovanost
K 30. 05. 2021 bylo v České Lípě naočkováno celkem 29.900 osob. Z toho více než 8.000 očkovaným
byla podána i druhá dávka.
V posledním týdnu (mezi 24. a 30. květem 2021) bylo aplikováno v průměru 626 dávek vakcíny denně.
Od 31. 05. 2021 stoupne po dohodě s Libereckým krajem množství dodaných vakcín, a počet očkovaných
by se tak měl zvýšit na 800 osob/den.
Vakcína
Od začátku očkování prošly očkovacími centry v České Lípě vakcíny Moderna, AstraZeneca
a Pfizer/BioNTech. Od 31. 05. 2021 se očkuje již pouze vakcínou Comirnaty od spol. Pfizer/BioNTech.
Nové očkovací centrum
Nové očkovací centrum je umístěno v budově G přímo v areálu nemocnice a je v provozu každý pracovní
den od 13 do 21 hodin (provozní doba tedy zůstává shodná s otevírací dobou OČC v KD Crystal).
Na bezpečnost a pořádek u centra bude i nadále dohlížet příslušník Městské policie Česká Lípa.
V minulém roce sloužil tento prostor jako polní nemocnice. Nyní bylo zainvestováno do jeho
rekonstrukce a místo bylo schváleno jako záložní zdravotnické zařízení, jehož využitelnost se
předpokládá i v budoucnu (např. jako záložní ambulance, odběrové místo, prostor pro přeočkovávání).
Celkové náklady na přestavbu, která byla hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, činily necelých
1,5 mil. Kč.
K největším personálním změnám došlo na pozicích administrátorů, přičemž pracovníky úřadů nahradili
z velké části studenti-dobrovolníci. Obsazení ostatních pracovních pozic (lékařský a nelékařský
zdravotnický personál, farmaceuti) zůstává převážně neměnné.
I zde je naší hlavní prioritou zachování soukromí očkovaných a spokojenost s poskytnutou péčí.
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