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Velké očkovací centrum má i Třebíč

  

V Třebíči bude 15. března 2021 otevřeno velké očkovací centrum. Pro krajskou nemocnici ho v
krátkém čase připravilo a vybavilo město Třebíč. Budoucí kapacita centra je nastavena na
naočkování přibližně tří set až tisíce osob denně, v závislosti na množství dodaných očkovacích
látek. Centrum je plně připraveno fungovat dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. „Očkovací
centrum v Třebíči je už pátým takto specializovaným pracovištěm na Vysočině, po Pelhřimově,
Jihlavě, Havlíčkově Brodu a Žďáru nad Sázavou. Další centra fungují v Telči a Třešti, do
budoucna počítáme i s kapacitami, které jsou nyní předjednávány v Přibyslavi, Velkém Meziříčí
a v Počátkách,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

  

Velké očkovací centrum v Třebíči nyní disponuje vyšetřovnami lékařů, jedenácti očkovacími
stanicemi, speciálním prostorem pro přípravu vakcín, čekárnou s přijímací recepcí i
odpočívárnou pro trávení doporučeného času po očkování. Bezbariérový přístup je zajištěn pro
imobilní občany ze strany od komunitního centra Morava.      „Třebíčské očkovací centrum
projde před otevřením zatěžkávacím provozem. Týmy si odzkouší průchodnost centra, zatížení
konkrétních pracovišť, rychlost odbavení a ověří si nastavené časy pro další pracovní úkony.
Získané poznatky budou promítnuty do nastavení provozu centra,“
informovala ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Prozatím nemocnice zajišťuje provoz
vlastním personálem, do budoucna se rozhodně neobejde bez pomoci externích lékařů, sester
a administrativních a dalších pracovníků. 

  

Zájemců o pomoc s očkováním je hodně

  

Třebíčská radnice po konzultaci s Nemocnicí Třebíč vyhlásila výzvu, ve které nabízela práci v
centru zdravotnickému personálu. „Během tří dnů se přihlásilo opravdu hodně zdravotníků,
zejména zdravotních sester v důchodu nebo na rodičovské dovolené, ale i zdravotníci, kteří
chtějí pomáhat nad rámec svého zaměstnání. Lékaři i sestry jsou ochotni pomáhat.
Dobrovolnou pomoc na administrativní práce, jako je vyplňování vstupních a výstupních
informací, nabídli také zaměstnanci Městského úřadu. Do akce se zapojilo opravdu hodně lidí a
já jim všem moc děkuji a věřím, že centrum bude fungovat perfektně,“
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uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal. 

  

Pro očkovací centrum jsou určena parkoviště pod Pasáží, v ulici Kofránkova a u komunitního
centra Moravia. „Parkovací kapacity ale nejsou neomezené, proto apeluji na ty občany, kteří
nemusí jet autem, aby využili městskou autobusovou dopravu, nebo do centra přišli pěšky.
Abychom se vyhnuli zbytečným zmatkům na parkovištích, prosím také občany, aby se dostavili
opravdu na tu hodinu, na kterou jsou objednáni,“ doplnil Pavel Pacal.

  

Aktuálně děti nechodí do Základní umělecké školy ani do Základní školy do stejné budovy,
přesto budou od začátku provozu očkovacího centra vchody pro školy a pro očkovací centrum v
budově Fóra oddělené a zřetelně označené.

  

Proces očkování se urychlí, pokud si lidé s sebou přinesou již vyplněný dotazník potřebný k
očkování. Je k dispozici na stránkách nemocnice, na  ockovanivysocina.cz  a také na webu
města www.trebic.cz. Vytištěný bude k dispozici v informační kanceláři na Městském úřadě
Třebíč. Dále si lidé k očkování musí přinést občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

  

V očkovacím centru budou aplikovány vakcíny od různých výrobců podle toho, jaké budou
dostupné a jak budou přiděleny krajským koordinátorem. 

  

K očkování je třeba se:

  

1)    Registrovat na https://registrace.mzcr.cz/ , platí aktuálně pro občany 70+ (kteří neplánují
absolvovat očkování u svého praktického lékaře), učitele

  

2)    Rezervovat/objednat termín. Tento krok je možné provést až v okamžiku, kdy bude na
uvedený kontaktní telefon zaslána druhá, tvz. zvací SMS. Doručení této SMS může několik dní
trvat.

  

Irini Martakidisová 
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https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4104994&amp;n=kde-se-ockuje-na-vysocine&amp;p1=110967#ZR
https://registrace.mzcr.cz/
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