Vážení spoluobčané,
pravidelně se Vám na našem webu policka.org a tištěných periodikách snažíme podávat informace o
vývoji očkování v našem kraji, se kterým souvisí i snaha zřídit menší očkovací místo pro obyvatele
Poličky a přilehlých obcí přímo u nás ve městě. V době psaní tohoto článku (19. května) můžeme
potvrdit předešlé informace o otevření očkovacího místa v Domě Jordán s předpokládaným
termínem otevření 1. 6. 2021. Provoz bude zajišťovat ve spolupráci s městem Polička Poličská
nemocnice s.r.o.
Získání konkrétního termínu bude probíhat zcela standardní cestou - registrace prostřednictvím
Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pomoc
nebo asistenci při registraci je možné nadále využívat celostátní telefonní linku 1221, popř. linku
Pardubického kraje 466 026 466. Upozorňujeme, že v samotném očkovacím místě se nebude možné
zaregistrovat.
Veškeré souhrnné informace v přehledné podobě ohledně registrace a provozu očkovacího místa
naleznete na městském webu www.policka.org/ockovani. Zde budou ke stažení také příslušné
formuláře, které musí objednaný klient před očkováním na místě předložit. V předtištěné podobě
budou tyto formuláře také volně k dispozici ve vestibulu Městského úřadu Polička na Palackého
náměstí 160. Tímto také žádáme všechny zájemce, aby se na očkování dostavili již pokud možno
s vyplněnými formuláři tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.
S případnými dotazy ohledně provozu očkovacího místa v Poličce se pak můžete obracet na
pracovnice sociálního odboru MěÚ Polička na lince 731 961 532.
Věříme a doufáme, že spolu s fungováním testovacího místa v Tylově domě přispěje zřízení
očkovacího místa v Domě Jordán k větší dostupnosti těchto žádaných služeb pro naše občany a tím
také k větší proočkovanosti. V době psaní tohoto článku ještě není potvrzen rozsah věkových skupin,
které budou od 1.6. pro očkování uvolněny, stejně tak neumíme odhadnout množství a druh vakcín
přidělovaných obvodním lékařům, kteří představují druhou, oddělenou linku očkování (je slibován
nárůst dodávek). Věříme v každém případě, že o očkování v našem městě bude dostatečný zájem.
město Polička

