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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území 
Moravskoslezského kraje od 8.10. do 11.10.2021 

 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo  
od pátku 8.10.2021 do 11.10.2021 hlášeno 672 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).  Jeden 
případ byl importován z Polska, Španělska, Řecka a Chorvatska. 3 případy mají cestovatelskou 
anamnézu Ukrajina a Slovensko.  

Přinášíme několik statistických údajů za uplynulé období: 

• incidence za 7 dní na 100 tisíc obyvatel činí v MSK 105,6 případů,  

• Reprodukční číslo R, které udává rychlost šíření nákazy, zůstává už druhý den na hodnotě 1,1, 

• Očkování v ČR: věk. kategorie 18+ naočkováno jednou dávkou 67,3 %, oběma dávkami 63,5 %, 

• celkem bylo ke včerejšímu dni v ČR podáno 11 897 609 dávek očkování, 6 005 779 je osob 

s ukončeným očkováním, v MSK to bylo 1 216 073 dávek celkem, z toho 587 534 osob bylo 

naočkováno také druhou dávkou, 

• alespoň první dávkou bylo v našem kraji naočkováno 135 161 občanů ve věkové kategorii 70+ 

a 183 158 občanů ve věku 18-45 let. Ve věkové skupině 0-17 let se jedná o 22 688 osob, které 

obdržely alespoň jednu dávku očkování. 
Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví, export dat z ISIN 
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