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Vážení a milí, paní starostky, páni starostové, čtenáři mého pravidelného nedělního hlášení.

Je Květná neděle a začaly Velikonoce, které prožijeme velice podobně jako ty loňské. S nouzovým 
stavem a omezeními, bez koledy a návštěv známých a příbuzných. Alespoň kostely jsou na rozdíl 
od loňského roku trochu otevřené. Co je proti loňskému roku jiné, jsou statistická data. Denní 
přírůstky nemocných v desítkách a stovkách byly dávno nahrazeny tisíci případů, nemocných v 
nemocnicích ubývá jen pomalu a březen roku 2021 bude smutným rekordmanem v počtu 
zemřelých. Za dobrou zprávu lze určitě označit další pokles nových případů v právě končícím 
týdnu. Snad tento trend vydrží a umožní v dubnu postupné rozvolňování opatření a konec 
nouzového stavu 11. dubna.

Když už jsme u toho nouzového stavu, přiznám se, že jsem to nevydržel a na chvíli zapnul přímý 
přenos z pátečního jednání Sněmovny, kde se celá situace projednávala. Byla to chyba. Některým 
zákonodárcům by prospěl pěší výlet na pražské Staroměstské náměstí pokryté symbolickými bílými 
kříži za všechny oběti COVID-19 v naší zemi. Surfování na vlně nálady velké části společnosti se 
této zemi nevyplatilo už loni v srpnu a září a také před Vánoci.

Dnes si připomínáme také Den učitelů. Za jejich práci za poslední rok jim patří velké poděkování a 
poklona. Významná většina z nich dělá vše, co je v jejich silách, aby i v podmínkách online výuky 
dokázali svoje žáky a studenty zaujmout a náhradní vyučování neztrácelo smysl. Poděkování si 
zasluhují i rodiče a děti samotné, myslím si, že se do školy těší násobně víc než na konci prázdnin. 
Doma je to dlouhé a při veškeré snaze nemůže online výuka prezenční vyučování a kontakty s 
vrstevníky nahradit. Provoz škol určených pro péči o děti zdravotníků a pracovníků kritické 
infrastruktury byl prodloužen do 11. dubna. Od pondělí bude otevřena ještě jedna nová, ve Stráži 
pod Ralskem. V příštím týdnu se máme dočkat rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o postupném 
návratu dětí do škol. Ať už to bude 12. nebo 19. dubna, bude to první nutný krok k návratu do 
normálního života. 

Také proto jsme obnovili očkování pro učitele a další zaměstnance škol registrované na základě 
kódů přidělených řediteli. Umožní nám to navýšené dodávky vakcín v dubnu. Více bude také 
dodávek vakcíny Pfizer, kterých budeme dostávat 11 700 týdně, a očkovací centra tak budou moci 
přidělovat více nových termínů. Zároveň jsme v pátek pro očkování u praktických lékařů uvolnili 
část vakcíny Moderna, protože u nich na očkování v našem kraji čeká více než 18 tisíc lidí a 
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dodávky vakcíny AstraZeneca zatím váznou. Na webu kraje najdete nově seznam praktických 
lékařů, kteří své pacienty očkují. Je jich většina, ale protože rozhodnutí o zapojení do očkování je 
dobrovolné, u některých praktiků termín nezískáte, protože očkovat nemohou nebo nechtějí. 

V takovém případě musíte využít nabídku jednotlivých očkovacích center. Nejpozději po 
Velikonocích se ke stávajícím očkovacím centrům přidají další čtyři – v Novém Boru, Tanvaldu, 
Hrádku nad Nisou a na poliklinice EUC v Liberci. Vzhledem k tomu, že jednotlivá očkovací centra 
mají různou kapacitu a budou využívat různé vakcíny, připravujeme na webu kraje jednoduchý 
informační systém s reporty o očkovacích místech, s délkou front, denní kapacitou pro první 
očkování a používanou vakcínou. Budete se tak moci sami rozhodnout, které očkovací centrum si 
vyberete.

Podobně srozumitelná bohužel nebyla pravidla povinného antigenního testování na vjezdu do 
sousedního Německa. V pátek informovalo ministerstvo zahraničí o konci povinnosti antigenních 
testů pro řidiče kamionů k 28. 3. a doporučilo uzavřít všechna testovací místa na hranicích. V neděli 
dopoledne se ale cestou policejních koordinátorů zjistilo, že povinnost skončí nejspíš až za deset dní 
a znovu se o ní bude rozhodovat 31. 3. Takže se dnes provoz již zrušených testovacích míst, která 
už šest týdnů umožňují řidičům testovat se přímo na hranicích, a brání tak komplikacím v dopravě, 
znovu obnovoval. Chci poděkovat všem, kteří provoz v Hrádku nad Nisou zajišťují a zvládli i 
víkendovou změnu podle hesla „Odvolávám, co jsem odvolal“.

Poděkování patří také všem, kteří v posledních čtyřech týdnech vytvořili systém antigenního 
testování, který pravidelně testuje většinu zaměstnanců ve firmách a na úřadech. Významně také 
vzrostla kapacita veřejných odběrových center a pro zájemce o antigenní test dnes není problém 
najít si termín hned druhý den. Nemocnicím to pomohlo soustředit se na rychlé provádění PCR 
testů, jejichž výsledek je důležitým podkladem pro trasování, kde se naší krajské hygieně také díky 
pomoci dobrovolníků včetně policistů a hasičů, stále daří trasovat všechny nahlášené kontakty. 
Poděkování míří samozřejmě i do nemocnic všem, kteří v nich pečují o pacienty a také všem, kteří 
jim s tím jakýmkoliv způsobem pomáhají. A všem dalším, kteří pomáhají všude tam, kde je 
potřeba.

Pomalu se blíží návrat k normálnímu životu. Budeme ale potřebovat ještě hodně trpělivosti, než 
bude COVID-19 jen vzpomínkou na mimořádnou situaci a těžkou dobu, kterou jsme společně 
zvládli.
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