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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na 
území Moravskoslezského kraje od 1. 1. do 5. 1. 2021 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území 
bylo od pátku 1.1.20201 ke dnešnímu dni hlášeno 4647 covid-19 pozitivních případů. 
V následujících grafech lze vidět rozdělení pozitivně testovaných případů dle pohlaví, 
jednotlivých okresů a věkových skupin. 2 případy byly importovány ze Španělska 
a 1 případ má souvislost se Slovenskem, Švýcarskem, Spojenými Arabskými Emiráty 
a Maledivami. 

Situace ve výskytu onemocnění covid-19 se v Moravskoslezském kraji nevyvíjí 
dobře. Počty případů i nadále výrazněji narůstají, denní průměr se blíží již hranici 
1300 případů (1238 případů denně/hodnota za 5 dní), což je nejvyšší hodnota ze 
všech krajů. Tento vysoce negativní vývoj se promítá i do počtu případů u seniorní 
skupiny 65+, která tvoří 16,5% z celkového počtu případů. Zhoršená situace se 
projevuje výrazněji v počtu celkových hospitalizací. Aktuálně je hospitalizováno 
v nemocnicích přes 1078 pacientů, z toho 129 pacientů je na jednotkách intenzivní 
péče. Vzhledem k současnému vývoji lze očekávat v obou těchto hodnotách další 
nárůst v následujícím období, což by mohlo znamenat zvýšený tlak na poskytování 
lůžkové a intenzivní péče. Také v našem kraji je zvýšený výskyt pozitivních případů 
v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů 
zařízení. Index rizika za posledních 7 dní ukazuje 89 bodů, což by řadilo 
Moravskoslezský kraj do 5. stupně indexu rizika, tedy pásma ukazujícího na výrazně 
zhoršenou epidemiologickou situaci. 
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