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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu COVID-19 na 
území Moravskoslezského kraje od 30.10. do 3.11.2020 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území 

bylo od pátku 30.10.2020 ke dnešnímu dni hlášeno 4961 COVID-19 pozitivních 

případů. V následujících grafech lze vidět rozdělení pozitivně testovaných případů 

dle pohlaví, jednotlivých okresů a věkových skupin. Po jednom případu bylo 

importováno z Nizozemí, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny, po 2 případech z Egypta 

a Německa, 6 případů má souvislost s Polskem.  

V Moravskoslezském kraji je i nadále pozorován zvýšený výskyt onemocnění Covid-

19, který přesahuje při 7denní incidenci počet 750 případů na 100 tisíc obyvatel. 

Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 14 % z celkového počtu, 

tento podíl je způsoben primárně zvýšeným výskytem v zařízeních poskytovatelů 

sociálních služeb. I přes mírnou stabilizaci situace v Moravskoslezském kraji dochází 

k nárůstu v celkových hodnotách u klíčových parametrů a to je záchyt u seniorní 

populace, který generuje následný tlak na lůžkovou péči. Zvýšený počet případů v 

této skupině obyvatel tak vedl v hodnoceném k období k výraznějšímu počtu nově 

hospitalizovaných osob, což se projevilo i v nárůstu počtu hospitalizovaných na 

jednotkách intenzivní péče. Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy, jsou primárně 

navázány na rodinu či pracoviště, a také evidujeme výskyty ve zdravotnických 

zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Na základě analýzy 

příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně 

epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Moravskoslezský kraj bude i v tomto 

hodnoceném období opět zařazen do stupně pohotovosti III, tzv. červené zóny a to z 

důvodu, že jde o kontinuální nárůst počtu případů, včetně případů bez prokázaného 

zdroje nákazy, počtu hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu a 

výraznějšího nárůstu nákazy u seniorní populace. Vyzýváme všechny občany, aby si 

uvědomili vážnost situace a nadále všechna nařízení dodržovali.  
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