
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
 

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu COVID-19 na 
území Moravskoslezského kraje od 20.11. do 24.11.2020 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území 

bylo od pátku 20.11.2020 ke dnešnímu dni hlášeno 1781 COVID-19 pozitivních 

případů. V následujících grafech lze vidět rozdělení pozitivně testovaných případů 

dle pohlaví, jednotlivých okresů a věkových skupin. Po 1 případu bylo importováno z 

Německa, Nizozemí, Slovenska, Srbska, Švédska, Turecka, Ukrajiny a 2 případy 

mají souvislost s Velkou Británií.  

Situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji nevykazuje 

rizikové scénáře, počet případů ve srovnání s minulými týdny postupně klesá. 

Aktuálně je v Moravskoslezském kraji hlášen průměrný denní přírůstek a to více než 

630 případů (průměrná hodnota za 7 dní), vzhledem k vyššímu podílu případů u 

seniorní skupiny, je i tato číselná hodnota ve srovnání s ostatními kraji jedna z 

nejvyšších (110 případů/den). Tato vysoká čísla se dozajista promítají i do počtu 

celkových hospitalizací, kterých je po Jihomoravském kraji v kraji Moravskoslezském 

druhý nejvyšší počet. K dnešnímu dni je v nemocnicích na území 

Moravskoslezského kraje hospitalizováno více než 700 pacientů, z toho cca 120 

pacientů na jednotkách intenzivní péče z důvodu vážného zdravotního stavu. Ani 

Moravskoslezský kraj není výjimkou co se týče výskytu v zařízení poskytovatelů 

sociálních služeb a to jak u personálu, tak u klientů zařízení, což s sebou nese vyšší 

tlak na zajištění péče o klienty nejen z důvodu výpadku personálu, ale také kvůli 

rizikovému potenciálu hospitalizací. Proto i nadále vyzýváme všechny občany, aby si 

uvědomili vážnost situace a všechna nařízení dodržovali. 
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