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Vážení občané Havířova,
vedení města Havířova se ve spolupráci s havířovskou nemocnicí rozhodlo zřídit velkokapacitní očkovací 
centrum ve Sportovní hale Slávie na ulici Astronautů 859, Havířově-Městě. Pro tyto účely vyhovuje jak svou 
velikostí, tak dopravní dostupností. O náklady se dělí nemocnice, magistrát, firma Heimstaden, která přispěla 
nemalou částkou na vnitřní vybavení, a další sponzoři. Velkokapacitní očkovací centrum v našem městě je 
nezbytné ke zvládnutí pandemie, která nás trápí už nemálo měsíců. Dává nám naději, že bychom se už v blízké 
budoucnosti mohli vrátit k normálním životům, což si všichni toužebně přejeme. Všem, kdo se na jeho provozu, 
ať už jakýmkoliv způsobem budou podílet a podílí, za pomoc, ochotu a občanskou angažovanost, velmi děkuji.

Josef Bělica, primátor města Havířova

Milí spoluobčané,
naším cílem je během 5 až 6 měsíců proočkovat maximální počet Havířováků a obyvatel okolních obcí. 
Z evidence obyvatel vyplývá, že nás je vhodných k očkování bezmála 60 tisíc, budeme-li uvažovat 2 dávky, tak 
sportovní halou projde více než 100 tisíc zájemců o očkování ve dvou cyklech. Děkujeme vedení města, že nám 
dalo k dispozici sportovní halu, která je svojí výměrou a dispozicí nejlepším a nejvhodnějším řešením. Zároveň 
se omlouváme všem sportovcům, kteří budou muset hledat dočasné alternativní prostory pro své aktivity, po-
kud dojde k rozvolnění dřív, než bude ukončen provoz očkovacího centra na Slávii. Cílem nás všech je, aby byla 
hala již na podzim opět k dispozici svým původním aktivitám. 

Norbert Schellong, ředitel havířovské nemocnice

Platná a aktuální opatření naleznete na webových stránkách vlády ČR
www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Havířovská sportovní hala Slávie
se proměnila ve velkokapacitní
očkovací centrum
Městská sportovní hala Slávie na ulici 
Astronautů 859/2 byla z důvodu protiepi-
demických opatření nevyužitá. V následu-
jících měsících ale sehraje důležitou roli 
v boji proti pandemii nemoci covid-19. Sta-
lo se z ní velkokapacitní očkovací centrum. 
V provozu je od pondělí 22. března 2021 
každý všední den. Pracovat zde bude po-
stupně až 9 vakcinačních týmů, které bu-
dou tvořeny zdravotními sestrami a dohlí-
žejícími lékaři, kteří se rekrutují nejenom 
z naší nemocnice, ale i z řad soukromých 
specialistů. Administrativní pracovníky za-
jistila havířovská nemocnice ve spolupráci 
s Magistrátem města Havířova.

Očkovací centrum v Havířově bude slou-
žit všem, kteří se k očkování proti nemoci 
covid-19 zaregistrovali a je znám jejich ter-
mín vakcinace. Při příchodu do očkovacího 
centra vyplní registrovaný zájemce o očko-
vání informovaný souhlas. S sebou by měl 
mít občan osobní doklady, včetně kartičky 
pojištěnce. Poté proběhne samotná vakci-
nace erudovaným personálem. Následuje 
odpočinek na židli pod dohledem lékaře, 
pro případ potencionálních kontraindikací 
vakcinace. Při odchodu pak každý, kdo byl 
naočkován, dostane kartičku, na které je 
uvedeno číslo šarže, název vakcíny, aktu-
ální termín a termín za dalších 21–28 dní, 

po němž mu bude vystaven certifikát s me-
zinárodní platností.
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Seznam linek, které projíždí zastávkou Havířov-Město, nemocnice
Linky městské hromadné dopravy Havířov

876401 Horní Suchá, Pašůvka-Havířov, Prostřední Suchá,
               žel. st.-Havířov, Šumbark, točna 2.etapa
876403 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Petřvald, Březiny
876405 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Šumbark,
               točna 2.etapa
876407 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Šumbark,
               Marie Pujmanové
876409 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Šumbark,
               točna Petřvaldská
876410 Havířov, Šumbark, točna Lidická-Havířov, Podlesí,
               Těšínská-Havířov, Dolní Datyně, točna Josefa Kotase
876412 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Šumbark,
               točna Lidická
876415 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Šumbark,
               točna Petřvaldská

876417 Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská-Havířov,
               Podlesí,aut. nádraží-Těrlicko, obecní úřad
               -Těrlicko, Hradiště, U Stonávky
876419 Havířov, Město, obchodní dům-Havířov, Šumbark,
               točna 2.etapa

Linky příměstské dopravy

874452 Havířov-Orlová
912441 Havířov-Šenov, Ostrava, Hranečník-Ostrava-ÚAN
               -Ostrava, Svinov
912455 Havířov-Karviná, Doly
912457 Havířov-Stonava
912533 Karviná-Havířov
912583 Karviná-Stonava-Havířov
913441 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN
913583 Karviná-Stonava-Havířov
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Senioři v Havířově 
se mohou registrovat 
na očkování proti nemoci 
covid-19 i na magistrátu

Fungování havířovského 
očkovacího centra

Primátor otevřeným
dopisem žádá o součinnost 
soukromé lékaře a specialisty

Senioři v Havířově se mohou 
registrovat na očkování 
proti nemoci covid-19
v havířovské nemocnici 

Senioři, kteří mají zájem o re-
gistraci k očkování, mohou 
využít pomoci úředníků odbo-
ru sociálních věcí Magistrátu 
města Havířova. Tito jsou obča-
nům k dispozici vždy v pondělí 
a ve středu od 8 do 16:30 hodin, 
ve čtvrtek od 8 do 13:30 hodin 
v budově F.

„Zájemci o registraci termínu 
vakcinace si s sebou musí vzít 
mobilní telefon, kam jim přijde 
speciální PIN kód, občanský prů-

kaz a průkazku zdravotní pojiš-
ťovny. S ostatním už pomohou 
naši zaměstnanci. Momentálně 
probíhá očkování seniorů nad 80 
let a nad 70 let,“ uvedl tajem-
ník Magistrátu města Havířova 
Milan Menšík.

Občané mohou na odbor sociál-
ních věcí přijít bez objednání. Po-
kud ale chtějí, mohou se na určitý 
den a čas objednat, a to na čísle 
596 803 140.

-red-

Senioři, kteří mají zájem o re-
gistraci k očkování, mohou vy-
užít pomoci registračního mís-
ta v Nemocnici s poliklinikou 
Havířov.

Zájemci o registraci termínu 
vakcinace si s sebou musí vzít 
mobilní telefon, kam jim přijde 
speciální PIN kód, občanský prů-

kaz a průkazku zdravotní pojiš-
ťovny. Provozní doba registrač-
ního místa je v pracovní dny od 
8:00 do 15:00 hodin. Informace 
k registraci získají zájemci na 
telefonním čísle 728 947 658.

-red-

Provozní doba očkovacího cen-
tra je od pondělí do pátku od 
7:00 do 19:00 hodin. V případě 
potřeby a pokrytí dodávkami 
vakcín jsme připraveni provoz-
ní dobu rozšířit i na víkendy. 
V závislosti na dodávkách vak-
cín budeme schopni naočkovat 
až 1000 osob denně. Očkovat 
se bude takovými vakcínami, 
které budou v tu danou chvíli 
k dispozici. Rezervace na 
očkování je možná pouze přes 
oficiální rezervační systém Mi-
nisterstva zdravotnictví, nelze 
se tedy přijít zarezervovat na 
očkování přímo na očkovací 
centrum haly Slávie. I nadále 
však bude těm seniorům, kteří 
si neví sami rady s registrací 
nebo nemají žádnou osobu ve 
svém okolí, která by jim s regis-
trací pomohla, k dispozici infor-

mační a rezervační poradenské 
centrum ve vstupní hale haví-
řovské nemocnice a na havířov-
ském magistrátu, odboru soci-
álních služeb. Očkování bude 
probíhat v souladu se strategií 
Ministerstva zdravotnictví ČR, 
v tuto chvíli se jedná o seniory 
70+, zdravotníky a pedagogic-
ké pracovníky. Harmonogram 
očkovaných skupin se bude 
průběžně měnit a aktualizovat, 
proto doporučujeme zájemcům 
o očkování sledovat stránky Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, kde 
se tyto informace pravidelně 
zveřejňují.

Irma Kaňová
marketingový a PR manažer

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Primátor města Havířova Josef 
Bělica si dovoluje oslovit sou-
kromé lékaře, specialisty a jejich 
nelékařský personál při realizaci 
očkování proti nemoci covid-19 
ve velkokapacitním očkovacím 
centru v hale Slávie v Havířově. 

„Tímto Vás zdvořile žádám o zapo-
jení se do realizace očkování, které 
může velmi pomoci při zvládání 
krize způsobené celosvětovou 
pandemií tohoto onemocnění, na 
území našeho města. Pro úspěš-
nou vakcinaci našich občanů 
v co nejkratší době, což je očko-
vání první i druhou dávkou, je 
kooperace se soukromými lékaři, 
specialisty a jejich nelékařským 
zdravotním personálem nezbytná.
Naším plánem je, společně 
s Vámi, vytvořit pracovní týmy, 

kdy každý pracovní den bude 
v očkovacím centru přítomno 
9 zdravotních sester a 3 lékaři. 
Pevně věřím, že v této náročné 
době si najdete prostor, abyste 
v našem očkovacím centru po-
mohli zabezpečit služby  k ochra-
ně našich občanů.

Pokud byste byli ochotni podílet 
se na činnosti vakcinačního cen-
tra v Havířově, prosím, kontaktuj-
te přímo nemocnici v Havířově, 
sekretariát ředitele na telefon: 
596 491 535 či e-mail: lenka.mar-
tinkova@nsphav.cz“

Redakčně zkráceno, celý dopis 
naleznete na www.havirov-city.cz

-red-


