
 

 
Tisková zpráva, dne 17.3.2021 
 
NEMOCNICE KARVINÁ-RÁJ VE SPOLUPRÁCI S MAGISTRÁTEM MĚSTA KARVINÁ VÝRAZNĚ 
NAVYŠUJE KAPACITU OČKOVÁNÍ. 
 
Od 16.3. 2021 dochází k výraznému navýšení kapacity očkovacího centra v Nemocnici 
Karviná-Ráj. Z dosavadní kapacity 96 očkovaných denně budou zdravotníci schopni 
naočkovat 288 občanů denně. Nemocnice žádala Moravskoslezský kraj o dodávku 400 
očkovacích dávek na den, zatím není dostatek vakcín, aby mohlo dojít k uspokojení poptávky 
očkovacího centra. Očkovací centrum nově disponuje 4 očkovacími místy, celkem je kapacita 
nastavená na 500 očkovaných denně, v běžné pracovní době od 7:00-15:30h. Nemocnice je 
připravena kapacitu navyšovat prodloužením provozní doby očkovacího centra a zahájením 
očkování i o víkendech. 
Nemocnice Karviná-Ráj zahájila očkování již 3.1. 2021 a během ledna a února naočkovala 
více než 2tis občanů z řad zdravotníků, občanů starších 80 a 70 let věku a pedagogů. V druhé 
polovině února, ve spolupráci s Magistrátem města Karviná probíhala intenzivní diskuse o 
umístění a vybavení velkokapacitního očkovacího centra.  
 
Finální rozhodnutí o umístění velkokapacitního očkovacího centra proběhlo na začátku 
března, k jeho umístění v prostorách NsP Karviná-Ráj se vyjadřuje ředitel nemocnice, Ing. Ivo 
Žolnerčík: „Máme 2 důvody proč jsme se rozhodli rozšířit kapacity očkovacího centra přímo 
v nemocnici a nebudovali jsme velkokapacitní místo v prostorách města. Prvním důvodem je 
dostatečná průchozí prostorová kapacita v nemocnici, disponující samostatným vstupem 
z ulice. Občané tak vůbec nevstupují do nemocničního areálu a nehrozí tak kontakt 
s potenciálními nemocnými, nebo zvýšený pohyb občanů v areálu nemocnice. Druhým 
důvodem je to, že na očkování v Karviné nejsme sami. Do očkování se společně s námi od 
dubna zapojují také Lázně Darkov, které plánují naočkovat 400 občanů za den. Počítáme se 
zapojením praktických lékařů, díky tomu bude v Karviné k dispozici očkovací kapacita více než 
1000 občanů denně.  
 
Prezentace nového velkokapacitního očkovacího centra v Nemocnici Karviná-Ráj se zúčastnil 
i tajemník magistrátu, PhDr. Roman Nogol, MPA. „Město Karviná aktivně podporuje co 
nejrychlejší očkování ve městě a maximálně pomáhá partnerům, aby zajistilo dostatek 
očkovacích kapacit a vakcín pro své občany ORP Karviná. Magistrát zprostředkoval zajištění 
dvanáctí THP pracovníků z řad zaměstnanců Regionální knihovny Karviná a Městského domu 
kultury Karviná. Pracovnice těchto příspěvkových organizací budou pomáhat jako 
koordinátorky ve velkokapacitním očkovacím centru v nemocnici. Zajistí tak administrativní 
podporu a plynulost chodu očkovacího centra. Zároveň jsme dali k dispozici parkovací plochu 
přímo před nemocnicí, aby měli občané možnost pohodlně zaparkovat.“ sděluje PhDr. Roman 
Nogol, MPA, tajemník magistrátu města Karviná. 
 
Specialitou očkovacího centra v NsP Karviná-Ráj je venkovní čekárna, kde mohou občané po 
očkování, za příznivého počasí, odpočívat venku na slunci a čerstvém vzduchu. 
 
NsP Karviná-Ráj otevřela další očkovací centrum také na pracovišti v Orlové, kde je 
momentálně připravena kapacita 300 očkovaných za den. 


