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Vážení a milí, paní starostky, páni starostové,
jarní prázdniny v Libereckém kraji jsou za námi a děti se určitě těší do školy. Většina z nich
bohužel jen do té virtuální, ale řada veřejných prohlášení nasvědčuje tomu, že opravdu mnoho lidí –
včetně těch za to odpovědných – považuje situaci ve školách za neudržitelnou a snad se dočkáme
postupného návratu dětí do škol. A to považuji za jednu z mála dobrých zpráv posledních dní.
Chtěl bych vám poděkovat za pomoc a spolupráci při očkování seniorů ve vašich obcích a městech.
Bez této pomoci by zvládnutí celé operace bylo v podstatě nemožné, protože vládní strategie příliš
nepočítá s venkovskými prostory a lidmi, kteří nemohou dojet do očkovacích center. Evidence
imobilních osob neexistuje, a i v době krize jsou na některých vedoucích pozicích lidé, pro které je
nejdůležitější dodržování GDPR.
V minulém týdnu začala v Domově seniorů Františkov v Liberci druhá fáze očkování klientů a
zaměstnanců domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb. Do konce února tak budou
vakcínou Pfizer očkováni všichni, kteří projevili zájem. Vzhledem ke sníženým dodávkám vakcíny
v prvních třech únorových týdnech čeká v nemocniční lékárně Krajské nemocnice Liberec na
termíny v dalších dvou týdnech přes 3,5 tisíce dávek. Bez této zásoby bychom pro očkované první
dávkou neměli v dalších týdnech dostatek vakcíny. Ve druhé polovině února se dodávky snad
navýší a otevřou se očkovací centra primárně pro seniory 80+ a zdravotnický personál, který je
registrovaný v Centrálním rezervačním systému CRS.
Dobrou zprávou končícího týdne je start očkování lidí žijících v domovech s pečovatelskou
službou. Do pátku 5. února bylo vakcínou společností Moderna očkováno 456 osob žijících v
domech s pečovatelskou službou ve 12 městech a obcích. Například v Chrastavě byl mezi jinými
očkován také pan Václav Šeda, kterému bude 9. května 101 let. Až dorazí další dodávka Moderny,
je připravených dalších 24 zařízení DPS a s dalšími 17 domovy a jejich zřizovateli jednáme. Naším
cílem je do konce února naočkovat alespoň první dávkou Moderny všechny klienty, kteří o
očkování projevili zájem. Očkovat zaměstnance pečovatelských služeb a lidi, kteří v DPS pracují,
zatím není možné. Pana ministra Blatného se zatím povedlo přesvědčit alespoň o tom, že z pohledu
klientů jde o podobný druh zařízení, jako jsou domovy pro seniory.
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Dobrá zpráva je podle mého názoru také dostupnost vakcíny Astra Zeneca. Ta je odpovědí na
rozhovory, které jsem měl s některými z vás v minulém týdnu. Souhlasím s tím, že pro některé
seniory bude nejlepším řešením očkování buď v ordinacích jejich praktiků nebo přímo u nich doma.
Právě vakcína Astra Zeneca je vzhledem ke svému charakteru vhodná k očkování lidí, kteří se
nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dopravit do očkovacích center. Ve spolupráci s
městy, obcemi a praktickými lékaři připravujeme logistiku této fáze očkování. První dávky by
mohly dorazit v už příštím týdnu. Tak uvidíme, kolik na náš kraj bez fakultních nemocnic nakonec
zbyde vakcín.
Chápu, že pro starosty zajištění informací o občanech jejich měst a obcí není jednoduché, ale jste
pro nás jedním ze zdrojů informací, na základě kterých se snažíme připravit logistiku této další fáze
očkování v kraji. Dalšími budou samozřejmě praktičtí lékaři, kteří by měli své pacienty a jejich
zdravotní stav znát.
Obávám se, že ani další týdny nebudou úplně jednoduché. Informace o dalších mutacích viru, čísla
o průběhu epidemie a neklesající počet pacientů v nemocnicích nejsou úplně povzbudivé. Navíc
roste počet lidí, kteří už nechtějí žít v době covidové a všechna opatření a omezení vytěsňují ze
svých hlav a životů. Tedy alespoň tam, kde nezasáhla do jejich životů a nepřipravila je o živobytí.
Snad jedinou nadějí je postupná ochrana nejstarších a nejvíc ohrožených skupin obyvatel a s tím i
spojený termín postupného rozvolňování plošných omezení. Občasné vzkazy od odpůrců očkování
dávají znát, že ani ta část lidí, která vidí za covidem-19 celosvětové spiknutí, tak úplně neklesá.
Vzkázat jim mohu jen to, že očkování je dobrovolné a u většiny lidí snad nakonec zvítězí rozum.
V současné vypjaté době nepomáhají ani některé nápady prezentované v médiích dřív, než k nim
proběhne odpovídající odborná diskuse. Zpřísnění opatření v době, kdy velká část lidí nedodržuje ta
stávající, podle mě nedávají smysl. Situaci neprospívají ani mediálně vděčné kauzy o ilegálně
otevřených hospodách a narozeninových večírcích, které nechávají vzpomenout na známý citát, že
někteří lidé jsou rovnější než druzí. Nápad, jak zakázat v této situaci cestování mezi kraji, snad
nemohl přijít v horší době. Mimo to je zcela neproveditelný. Fungovat budou jen ta omezení, která
bude společnost chápat jako ochranu, a ne jen jako další absurdní zákaz.
Máme za sebou jarní prázdniny, tak věřím, že jste si stačili alespoň vy s dětmi školou povinnými
trochu odpočinout a nabrat síly do dalších týdnů, které nás čekají. Přiznám se, že já jsem tak učinil a
čtyři volné dny přerušované jen občasnými on-line konferencemi mi přišly opravdu vhod. Zítra už
se ale těším na další jednání krajské očkovací skupiny, krizový štáb a spoustu pondělních porad.
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