
Bez nadsázky se dá říci, 
že každá další očkovaná 
skupina obyvatel 
pomáhá zachránit lidské 
životy, pomáhá ulevit v 
následujících měsících 
zdravotníkům a všem 
složkám integrovaného 
záchranného systému. 

Právě teď platí více než 
kdy dříve, že včasná 
vakcinace je 
nejúčinnější, bezpečnou 
a dostupnou cestou 
z covidové krize a lze tak z covidové krize a lze tak 
předejít mnoha 
tragickým osudům 
a ztrátě svých bližních. 

Intenzivně vás proto 
prosím, žádám, apeluji, 
abyste byli zodpovědní 
vůči sobě, vůči svému 
okolí a nechali se 
očkovat, jak nejdříve je 
to možné. Je to nyní náš 
společný úkol a snaha, 
jak ochránit náš kraj před 
drtivými následky z 
počátku roku. Vždyť za 
dobu pandemie 
koronaviru až dosud 
onemocnělo v našem 
kraji 47 955 lidí, celkem 
1505 jich s covidem 
bohužel zemřelo.

VÝZVA HEJTMANA 
Karlovarského kraje Petra Kulhánka

Podle predikce budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, 
nás v Karlovarském kraji čeká na přelomu ledna a února zahlcení 
zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, 
nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem 
nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování 
a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. 
Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako 
na počátku tohoto roku. na počátku tohoto roku. 

Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky 
a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, 
že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči 
a budeme se bát o jejich život.

Děkuji mnohokrát a spoléhám na vás.

Petr Kulhánek

V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, 
můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní 
měsíce. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, 
ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně 
rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost 
komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.
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