
Očko  

aneb Zakládáme očkovací centrum 

V Roztokách vzniká (zatím spící) očkovací centrum. Vzniká péčí lékařky Daniely Vaculíkové 

za pomoci Sokola, dalších lékařů, občanské veřejnosti a též s přispěním městského úřadu. 

V tuto chvíli se chystá jako “spící” - tedy povolené (na tom se usilovně pracuje - snadné to 

není, ale věřme, že se to podaří), připravené a organizačně zajištěné, ale čekající na dobu, 

kdy bude vakcín dostatek. V současné chvíli a pravděpodobně po celý duben to totiž s 

vakcínami je a bude mizerné. Připomeňme, že dodávky vakcín nezáleží na přání Roztok, ba 

ani praktičtí lékaři nemohou jejich množství ovlivnit, i Středočeský kraj je odkázán na 

rozhodnutí vlády a Ministerstva zdravotnictví. Distribuce je centrální a o tom, jak zoufale se 

provádí, nás každý den spravují média. 

Vakcín je aktuálně málo pro praktické lékaře, je jich málo i pro očkovací centra. Velká část 

praktiků ještě neměla možnost očkovat a mnohá očkovací centra stojí. Tato situace se ale 

může velmi rychle změnit - a doufáme, že během května to tak bude - a vakcín bude velmi 

rychle dost. A na tento čas chceme být připraveni jak nejlépe to jde, protože každé urychlení 

očkování znamená zachráněné životy a rychlejší konec omezení, která nás všechny svazují. 

Předpokládáme, že by se očkovací centrum rozjelo v květnu. 

Stane-li se tak, budeme respektovat v té době schválenou věkovou skupinu, která se bude 

očkovat. Do očkovacího centra se poté bude možné registrovat přes centrální registrační 

systém (registrace mimo centrální systém nebudou možné). Vše se ale bude odvíjet od 

souhlasu úřadů (krajského úřadu a zdravotní pojištovny), od počtu vakcín, které bude mít 

Středočeský kraj k dispozici - a tady je situace velmi frustrující a naprosto nevypočitatelná. 

Je zapotřebí centrum připravit tak, aby bylo možné jej během týdne, maximálně dvou, 

spustit.  

Hledáme už teď lidi, kteří by se na očkovacím centru chtěli podílet a pracovat v něm - lékaře, 

sestry, administrativní a koordinační pracovní síly. Provozní doba by měla být  8 hodin 

denně, pracovníci se budou střídat dle svých možností (předpokládáme 4- nebo 8hodinové 

směny, pravidelný závazek např. 2 dny nebo 2 půldny v týdnu). Předpokládáme i zapojení 

dobrovolníků s pomocnými pracemi, vše se ale ještě vymýšlí a ladí. Pokud byste se chtěli 

připojit a víte, že si můžete pravidelně čas vyhradit a přiložit ruku k dílu, vyplňte nám prosím 

formulář.  

Zřizovatelkou očkovacího centra bude Daniela Vaculíková, místní lékařka ORL, která se 

rozhodla byrokracii povolení očkovacího místa a smluv s pojišťovnami atp. vzít na sebe. V 

přípravném týmu je dále Mirka Kuglerová, Zuzana Šrůmová, Luděk Hrouda, Dita Votavová, 

Tomáš Bazala, Michal Hadraba, Tomáš Novotný, Šárka Čížková, Petr Šturm a Vlaďka 

Drdová. Věříme, že společnými silami se nám podaří celý koncept postavit a získat povolení 

tak, aby urychlil očkování v okamžiku, kdy vakcíny ve větším množství dorazí, a doplnil pak 

práci větších očkovacích center a praktických lékařů. 
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Jakékoliv otázky rádi zodpovíme na e-mailu ockovaniroztoky@gmail.com. Vysloveně 

prosíme, nekontaktujte dr. Vaculíkovou napřímo. Nabídky pomoci a spolupráce prosím 

posílejte přes dotazník, ozveme se vám. Nereálné je nyní poptávat konkrétní termíny 

očkování – věc je zatím na samém počátku a i později, rozjede-li se naše očkovací centrum, 

bude přihlašování k vakcinaci probíhat přes centrální registr. 

Děkujeme za pochopení – a držme si palce. 
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