TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 27. 12. 2021/13:00 HODIN
---------------------------------------------------------------------Krajská zdravotní zahájila v ústecké Masarykově nemocnici očkování dětí starších 5 let proti COVID-19
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zahájila v pondělí 27. prosince v Očkovacím centru v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem v pavilonu I očkování dětí ve věku 5 – 11 let proti nemoci COVID-19. Registrovat k
očkování proti koronaviru je u této věkové skupiny možné od 13. prosince. Vakcínu mohou děti starší 5 let
dostat v Ústeckém kraji již také v kadaňské nemocnici. V rámci sítě nemocnic KZ se děti starší 5 let kromě
ústecké nemocnice budou moci dát očkovat od pátku 31. prosince i v nemocnici v Rumburku.
„Velmi nás těší velký zájem rodičů děti očkovat. Doufáme, že vydrží. Během první hodiny od zahájení
očkování v centru v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem dostalo dětskou verzi vakcíny Comirnaty od
výrobce Pfizer/BioNTech 33 dětí. Oproti vakcíně pro dospělé se jedná o třetinovou dávku. Podává se rovněž
ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů,“ shrnula Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ, která má
zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.
Přehled očkovacích míst s možností vakcinace dětí od 5 do 11 let v Ústeckém kraji:
Kadaň (od 22. 12. 2021)
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Dětská poliklinika, 2. patro, zadní vchod, Golovinova 1983, 432 01 Kadaň
OČKOVÁNÍ DĚTÍ 5 – 11 LET: PO – PÁ 13:30 – 14:30 hodin
Ústí nad Labem (od 27. 12. 2021)
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
OČKOVÁNÍ DĚTÍ 5 – 11 LET: PO 7:00 - 19:00 hodin (polední pauza 12:30 – 13:00, poslední očkování v 18:15)
Rumburk (od 31. 12. 2021)
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk
OČKOVÁNÍ DĚTÍ 5 – 11 LET: PÁ 8:00 – 12:00 hodin
Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.
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