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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu COVID-19 na 
území Moravskoslezského kraje od 4.12. do 8.12.2020 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území 

bylo od pátku 4.12.2020 ke dnešnímu dni hlášeno 1833 covid-19 pozitivních případů. 

V následujících grafech lze vidět rozdělení pozitivně testovaných případů dle pohlaví, 

jednotlivých okresů a věkových skupin. 2 případy byly importovány z Německa a 1 

případ má souvislost se Slovenskem. 

Situace ve výskytu onemocnění covid-19 v Moravskoslezském kraji nevykazuje 

rizikové scénáře. Počet případů i nadále postupně klesá, v týdenním srovnání o 10 

%. Přesto nelze hovořit o výrazně zlepšené epidemiologické situaci, což dokládá 

denní průměr 480 případů (hodnota za 7 dní), která představuje jednu z nejvyšších 

hodnot. Také je vysoký počet případů u seniorní skupiny a to až 100 případů denně. 

Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích více než 600 pacientů, z toho 80 pacientů 

je na jednotkách intenzivní péče. Také v MSK je výskyt pozitivních případů v 

zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů 

zařízení. Při pohledu na vývoj indexu rizika se prozatím tyto hodnoty neprojevují v 

hodnotách indexu, neboť se jedná o stav stabilizovaný, který neeskaluje do 

rizikových scénářů. Již delší dobu se drží na hladině 57 bodů, což by řadilo 

Moravskoslezský kraj na hranici přechodu mezi 3 a 4 stupněm indexu rizika.  
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