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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území 
Moravskoslezského kraje od 19.3. do 23.3.2021 

 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od 
pátku 19.3.2021 ke dnešnímu dni hlášeno 2 340 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 – 576 
případů). Po 1 případu bylo importováno z Německa, Srbska, Indie, Rakouska, Slovenska a 
Francie, 3 případy mají souvislost s Polskem a 2 s Ukrajinou. 

Přinášíme několik statistických údajů za uplynulé období: 

 incidence za 7 dní na 100 tisíc obyvatel činí v MSK 494 případů, seniorní skupina 65+ tvoří cca 

15 % z celkového počtu případů, 

 aktuálně je v MSK hospitalizováno v nemocnicích cca 849 pacientů, z toho 176 pacientů je na 

jednotkách intenzivní péče, 

 cca 5 % všech testů v MSK je prokázáno jako nově pozitivních, 

 celkem bylo ke 22.3.2021 v ČR podáno 1 378 657 dávek očkování. U 371 235 osob bylo 

očkování ukončeno aplikací druhé dávky. V MSK bylo naočkováno 144 003 osob, z toho 106 

376 bylo naočkováno také druhou dávkou. 

Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví, export dat z ISIN  
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