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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na 
území Moravskoslezského kraje od 22. 1. do 26. 1. 2021 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území 

bylo od pátku 22.1.2021 ke dnešnímu dni hlášeno 2285 covid-19 pozitivních případů. 

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

jednotlivých okresů a věkových skupin (jak lze vyčíst z grafu, okresem s nejvyšším 

záchytem je Ostrava-město – 668 případů). Po 1 případu bylo importováno ze 

Spojených Arabských Emirátů, Běloruska, Slovenska a z Egypta. 

Přinášíme několik statistických údajů za uplynulé období: 

 incidence za 7 dní na 100 tisíc obyvatel činí v MSK 402,5 případů, seniorní 

skupina 65+ tvoří cca 20% z celkového počtu případů, 

 aktuálně je v MSK hospitalizováno v nemocnicích cca 640 pacientů, z toho 

105 pacientů je na jednotkách intenzivní péče, 

 cca 13 % všech testů v MSK je prokázáno jako nově pozitivních, 

 celkem bylo ke 24. 1. 2021 (20:00) v ČR podáno 195 280 dávek očkování. 

U 11 234 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Ke stejnému 

datu bylo vykázáno očkování u 48 740 osob ve věku 80+, což představuje cca 

11 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ 

v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). 
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