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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území 
Moravskoslezského kraje od 29.3.2022 do 31.3.2022 

 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informuje,  
že na našem území bylo od úterý 29.3.2022 do 31.3.2022 hlášeno 2 513 covid-19 pozitivních 
případů. Oproti stejnému období v minulém týdnu se jedná o téměř 12,5 % pokles. 
V Ostravě jde o 818 potvrzených případů, okres Karviná hlásí 529 potvrzených případů, 
následuje okres Opava s 397 případy, Frýdek-Místek 378 případů, Nový Jičín 212 a Bruntál 
179 nových případů.  
Při přepočtu na 100 tis. obyvatel byl nejvyšší záchyt pozitivních případů v okrese Ostrava 
(255), dále v okrese Opava (225), Karviná (213), následuje Bruntál (195), Frýdek-Místek (177) 
a nejméně to bylo v okrese Nový Jičín (140). 
Ve čtvrtek 31.3.2022 přibylo v Česku 6 495 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, 
což bylo nejméně za všední den od začátku roku. 
 
7denní incidence na 100 tis. obyvatel činí v Moravskoslezském kraji (dále „MSK“)                    
341,9 případů.   
 
Očkování v ČR:  
75,1 % občanů ve věku 18+ je naočkováno jednou dávkou, oběma dávkami 69,6 %, posilující 
dávkou 46,5 %. 
Ke včerejšímu dni bylo v ČR podáno celkem 17 499 917 dávek očkování, 6 861 877 osob má 
v ČR ukončené očkování.  
V MSK bylo podáno 1 776 323 dávek očkování, z toho 651 335 občanům byla aplikována 
druhá dávka. Posilující dávkou bylo v našem kraji naočkováno 414 503 osob. Alespoň první 
dávkou bylo v našem kraji naočkováno 140 579 občanů ve věkové kategorii 70+, 224 631 
občanů ve věku 18-45 let a 36 276 občanů ve věku 0-17 let. 
 

Užitečné informace naleznete na Covid portálu: https://covid.gov.cz/ 
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