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Kdo se očkování věnoval?  

vytvoření „očkovacího“ týmu/skupiny 
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Cíl: proočkovat 70% občanů JMK (starších než 15 let)    
oběma dávkami do 31. 8. 2021

§ 70% občanů JMK představuje 700 272 osob 
§ 2 dávky vakcíny pro každou osobu znamená 1 400 548 dávek 
§ V JMK se odhadem očkuje 10% osob z jiných krajů
§ Celá strategie spočívá v tom, že jediné úzké hrdlo v rychlosti 

očkování smí být pouze dodávka vakcín.
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Pilíře očkovací strategie Jihomoravského kraje
První pilíř - očkovací místa (OČM) a mobilní týmy. Celkem 9 OČM  

Druhý pilíř - velkokapacitní očkovací místa (VOČM) pod záštitou 
fakultních, krajských a městských nemocnic. Hlavní nástroj očkovací 
strategie. Celkem 8 VOČM  

Třetí pilíř - praktičtí lékaři a další ambulantní specialisté, kteří budou 
očkovat ve svých ambulancích.

Čtvrtý pilíř - soukromé firmy a neziskové organizace a jiné
subjekty ochotné se podílet na očkování. 

Páteřní systém
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Měsíční dodávky vakcín a kumulativní očkovací kapacita 1-3. pilíře

Pfizer Moderna

AstraZeneca min. denní očkovací kapacita 1+2+3 pilíře

vyšší denní očkovací kapacita 1+2+3 pilíře (všední dny) max. denní očkovací kapacita 1+2+3 pilíře (2. pil íř 7 dní v týdnu)

Plánované dodávky vakcín 
Prezentace modelu

z 8.3.
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Vyvstalé otázky a neznáme proměnné  

Bude mít takto nastavený model 

dostatečnou kapacitu? 

Kdy se budou moci nechat očkovat 
jednotlivé věkové skupiny? 

Kdy dosáhneme 70% 
proočkovanosti populace JMK? 

Do jaké míry zapojovat praktiky 

tj. třetí očkovací pilíř? Budou konkrétní OČM stíhat 
odbavovat poptávku po očkování?
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Jak to začalo…

Sygic Travel
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Prezentace modelu
z 24.3.
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Prezentace modelu
z 24.3.
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SITUACE OKOLO PRAKTIKŮ

OČKOVÁNÍ SENIORŮ 
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Prezentace modelu
z 24.3.
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Prezentace modelu
z 24.3.
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OPTIMALIZACE KAPACITY

OČM A VOČM 
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Chyba predikce vs. skutečnost: -8.5%

Stav k 3.6. Predikce modelu
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Prezentace modelu
z 7.6.

Stav k 7.7.

- Fronty 3-4 týdny
- Očekáváme dalších 40.000 registrací
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OHLEDNUTÍ ZPĚT 
§ Lepší plánování kapacit OČM a VOČM (lidské zdroje + prostory) 

§ Implikace do řízení a koordinace očkování 
(vypínání registrací, převádění front pomocí SMS)

§ Efektivnější přerozdělování vakcín 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ
§ Praktici – prvenství v počtu podaných dávek 

§ Aktuálně nejmenší fronty 
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