NAŠE NEMOCNICE
MĚSÍČNÍK ZPRÁV A UDÁLOSTÍ ZE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

Změna místa očkovacího centra v Opavě
Od 1. září dojde ke
změně místa očkovacího centra Slezské nemocnice v
Opavě. Z důvodu zahájení výuky
na Slezské univerzitě, kde doposud očkování veřejnosti probíhá,
se očkovací centrum přesouvá od
září do Obecního domu na Ostrožné ulici (bývalá budova Komerční banky).
Samozřejmostí je bezbariérový
přístup pro méně mobilní zájemce
o očkování. Jedná se o boční vchod
do budovy z ulice Beethovenova,
kde je k dispozici výtah.
K parkování je možné využít
běžné parkovací plochy v bezprostřední blízkosti Obecního domu
(Beethovenova, sady Svobody)

OPAVA

nebo velké parkoviště naa náměstí Svobody (bývalé autobusoobusové nádraží). Velkou výhodou
odou
je navíc snadná dostupnost
nost
očkovacího místa měststskou hromadnou dopraavou – zastávka Olbrichova.
„Chtěl bych především poděkovat zástupcům Slezské univerzity
za velkou vstřícnost a
poskytnutí prostor Fakulty veřejných politik, kde jsme
bez větších problémů provozovali očkovací místo od 1. února letošního roku, a které bude plně
funkční až do konce prázdnin.
Nové prostory jsme vybírali vel-

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému dle pokynů Ministerstva zdravotnictví.
Veškeré informace a odkazy zde: https://
koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

mi pečliv
pečlivě a díky aktivnímu
přístupu
přístup vedení Magistrátu města
Opavy, včetně
mě
pana primátora, jsme
se rozhodli pro budovu Obecního domu
v samotném centru
Opavy. Výhodou
je snadná dostupnost nejen autem,
ale i MHD a pěšky. Věřím, že očkovací místo bude
fungovat i nadále stejně bezproblémově jako doposud na Slezské univerzitě. Očkovací místa tak
bude i od září provozovat Slezská
nemocnice dvě – Obecní dům v
Opavě a Zámek Kravaře,“ komen-

POZOR!

Provozní doba očkovacích center je závislá na počtu vakcín.
Očkováni budou jen ti klienti, kteří budou mít potvrzenou časovou rezervaci rezervačním systémem RESERVATIC.
Dodržujte časovou rezervaci, kterou jste
obdrželi prostřednictvím SMS.

tuje chystanou změnu ředitel Slezské nemocnice Ing. Karel Siebert,
MBA.
Případné změny budou vždy

včas avizovány na stránkách nemocnice www.snopava.cz, v záložce Očkování proti COVID-19
v Opavě (dospělí)

Můžete využít hned několik informačních linek
určených k pomoci s registrací a rezervací termínů:

• Celorepubliková infolinka - 1221
aktivní Po-Pá, od 8:00 do 19:00 hodin a So-Ne,
od 9:00 do 16:30 hodin
• Slezská nemocnice v Opavě - 553 766 992
aktivní Po-Pá, od 8:00 do 13:00 hodin
Při využití infolinky si připravte vaše jméno a příjmení, adresu,
rodné číslo, telefonní číslo, název nebo číslo vaší zdravotní pojišťovny.

Poznámka: Rezervace pouze přes centrální rezervační systém UZIS není konečnou časovou rezervací k očkování v konkrétním očkovacím centru.

POZOR!
Může docházet k případným změnám
termínů z důvodu dodávek vakcín do ne-

mocnice nebo z důvodu centrálních organizačních změn týkajících se schématu očkování.
CERTIFIKÁT po ukončené vakcinaci si
můžete vytisknout na této adrese:
https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F

OČKOVACÍ MÍSTO OBECNÍ DŮM, OSTROŽNÁ ULICE, OPAVA:
Provozní doba: Po-Pá (čtvrtky bez předchozí registrace)

VSTUP DO OČM

Návštěva premiéra
ve Slezské nemocnici

V

e čtvrtek 29. 7. v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje navštívil
premiér Andrej Babiš Slezskou nemocnici v Opavě. Návštěva byla naplánována na
pravé poledne a začala společným obědem
s ředitelem nemocnice a zástupci MS kraje
společně se zaměstnanci v nemocniční jídelně. Poté si premiér se zájmem prohlédl
areál nemocnice a také některá oddělení.
Cestou napříč nemocnicí pozdravil překvapené pacienty a prohodil s nimi i pár slov.
Po krátké debatě s ředitelem nemocnice a zástupci MS kraje, při které se zajímal o celkový chod a fungování nemocnice, se rozloučil a s doprovodnou skupinou pokračoval v
návštěvě kraje. „Jsem rád, že návštěva premiéra u nás v nemocnici proběhla. Sdělili
jsme panu premiérovi, jaké máme plány do
budoucna a jakým směrem chceme nemocnici dále posouvat. Věřím, že se nám podaří všechny naše plány a představy postupně
plnit,“ dodává k návštěvě ředitel nemocnice Premiér Andrej Babiš navštívil některá oddělení Slezské nemocnice.
Ing. Karel Siebert, MBA.

Kontakt:+420 605 197 178, +420 739 045 603

BEZBARIÉROVÝ
VSTUP

K parkování lze využít městské parkoviště na ulici náměstí
Svobody (bývalé autobusové nádraží).

OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE
NOVĚ TAKÉ V OPAVĚ I KRAVAŘÍCH
Zájemci o očkování bez předchozí registrace mají možnost nechat se očkovat jednorázovou vakcínou Johnson & Johnson v obou externích očkovacích
místech Slezské nemocnice v Opavě. Provozní doba očkovacích center je závislá na počtu vakcín na daný den.

OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE
BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ ČTVRTEK!
- OPAVA
OPAVA,, Obecní dům v Opavě od čtvrtku 2. září
(Kontakt: 605 197 178, 739 045 603)
- KRAVAŘE
KRAVAŘE,, Zámek Kravaře od čtvrtku 9. září
(Kontakt: 603 357 053)
K očkování si doneste doklad totožnosti – OP / PAS a kartičku zdravotní pojišťovny.
Bez těchto dokladů není možno následně vydat ce-rtifikát o očkování.
Aktuální informace a případné změny sledujte na stránkách nemocnice www.snopava.cz

