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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 5. 10. 2021/12:45 HODIN 
---------------------------------------------------------------------- 
Krajská zdravotní upravuje provozní dobu v Očkovacím centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Krajská zdravotní, a.s., upravuje od prvního říjnového čtvrtka provozní dobu v Očkovacím centru 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Cílem je přizpůsobit provozní dobu aktuálnímu počtu 
očkovaných a zachovat vysokou dostupnost zdravotnického pracoviště včetně odpoledních hodin a 
víkendů. 

Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu „I“ (Infekční pavilon) upravuje od čtvrtka 7. 10. 2021 
provozní dobu takto: 
 
Pondělí                7 – 19 hodin 
Úterý                    7 – 15 hodin 
Středa                  7 – 19 hodin 
Čtvrtek                7 – 15 hodin 
Pátek                    7 – 15 hodin 
Sobota                 8 – 14 hodin 
Neděle                13 – 19 hodin 
 
Očkovací centrum očkuje i nadále 

 děti od 12 let věku (přednostně vždy v pondělí) 

 samoplátce / cizince (přednostně vždy ve středu) 

 i bez předchozí registrace 

 3. dávky vakcíny u osob, u kterých od ukončení základního očkování uplynulo alespoň 8 měsíců 

 současně je zde možné podstoupit očkování proti chřipce: 
o u zdravotníků zaměstnaných v Krajské zdravotní, a.s., hradí zaměstnavatel 
o u osob nad 65 let věku nebo s přidruženými chorobami zdarma (na účet zdravotního 

pojištění) ** 
o u ostatních osob – samoplátců za 360 Kč 

 
** Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se nepovinné 
očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení 
nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců: 

 nad 65 let věku 
 po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk 
 kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo 

ledvin, nebo diabetem 
 umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech 

pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním 
režimem 

 s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) 
 po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk 
 se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na 

specializovaném pracovišti 
 po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci 
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Přehled dalších očkovacích míst v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.: 

 
Děčín 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.  
U nemocnice 1, 405 99 Děčín II, budova E, I. patro, vlevo. 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin 
Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek. 
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod. 
PROVOZNÍ DOBA: pátek 8:00 - 15:00 hodin  
 
Ústí nad Labem 
Očkovací centrum v OC Forum Ústí nad Labem  
Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem 
PROVOZNÍ DOBA: denně od 13:00 do 19:00 hodin (poslední očkovaní půl hodiny před uzavřením). 
 
Teplice 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.  
Duchcovská 53, 415 29 Teplice, Interní pavilon J 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin  
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J 
PROVOZNÍ DOBA: St, Čt, Pá 8:00 - 12:00 hodin  
 
Most 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží. 
PROVOZNÍ DOBA: Po - So 7:30 - 15:00 hodin  
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul 

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30 - 15:00 hodin 

 
Chomutov 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, pavilon H (je označeno) 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin 
Včetně očkování bez předchozí registrace. 
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H 
PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00-19.00 hodin 
 
Litoměřice 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)  
PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 15:00 - 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15) 
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za 
podatelnou vlevo) 
PROVOZNÍ DOBA: Po nebo Čt 14:00 – 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18:45) 
 
Rumburk 
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk 
Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II. 
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Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk  
PROVOZNÍ DOBA: Po, St a Čt:  7:00 - 14:00 hodin, ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace 
Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin - v externím 
očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti). 

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz. 

 

Zdroj: info@kzcr.eu 
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