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Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území 
Moravskoslezského kraje od 10.12. do 13.12.2021 

 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo  
od pátku 10.12.2021 do 13.12.2021 hlášeno 4 540 covid-19 pozitivních případů. Oproti 
stejnému období v minulém týdnu se jedná o 27 % pokles. V Ostravě jde o 1 157 potvrzených 
případů, okres Karviná hlásí 1 030 potvrzených případů, následuje okres Frýdek-Místek s 808 
případy, Opava shodně s okresem Nový Jičín 608 případů a Bruntál 329 nových případů. Jeden 
případ byl importován z Polska a Německa, 3 případy byly dovezeny ze Slovenska. Ohniska 
nákazy i nadále převažují ve školských zařízeních. 
Přinášíme několik statistických údajů za uplynulé období: 

• incidence za 7 dní na 100 tisíc obyvatel činí v MSK 891 případů,  

• ČR: 73,7 % obyvatel ve věku 18+ je naočkováno jednou dávkou, oběma dávkami 66,8 %, 

• celkem bylo ke včerejšímu dni v ČR podáno 14 468 694 dávek očkování, 6 501 861 je osob 

s ukončeným očkováním, v MSK to bylo 1 472 380 dávek celkem, z toho 618 885 osob bylo 

naočkováno také druhou dávkou, 

• alespoň první dávkou bylo v našem kraji naočkováno 139 423 občanů ve věkové kategorii 70+ 

a 216 654 občanů ve věku 18-45 let. Ve věkové skupině 0-17 let se jedná o 29 980 osob, které 

obdržely alespoň jednu dávku očkování. Posilující 3. dávkou bylo v MSK naočkováno 162 204 

osob. 
Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví, export dat z ISIN 
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