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Střední škola André Citroëna uspořádala ON-LINE mezinárodní konferenci středních škol
Když zaměstnanci školy zrovna neučí, přesto nezahálejí a navzdory nepříznivé zdravotní situaci a uzavření škol pokračují v realiza-
ci započatých projektů. V minulých letech se naše škola zúčastnila jako partner mezinárodního projektu „Good School for the 21st 
century“ výjezdů na partnerské střední školy v Polsku, Turecku, Maďarsku a Slovensku (financováno z programu Erasmus+). Bě-
hem pobytu účastníci projektu z řad studentů, ale i učitelů diskutují o aktuálních tématech a vzájemně sdílejí odlišné národnostní 
zkušenosti. Následující setkání bylo plánováno na naší škole, ale s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci bylo už dva-
krát zrušeno. Proto se naše škola zhostila nelehkého úkolu a na základě svých zkušeností připravila model distančního setkání.
Náročné několikaměsíční přípravy se v týdnu od 22. do 26. března 2021 proměnily v úspěšný týden plný studentských prezentací 
a odborných webinářů na téma programování LEGO robotů, 3D tisku a 3D technologií. Účastníci, kterých se na akci přihlásilo té- 
měř 300, se tak mohli virtuálně dostat do všech zákoutí školy včetně pracovišť pro praktickou výuku, k lezecké stěně či k bazénu. 
Neunikla jim ani zajímavá místa v Boskovicích, ve 3D navštívili židovskou čtvrť, a dokonce 
pozdravili starostu města. Škola umožnila nahlédnout pod pokličku projektu i veřejnosti. 
Záznamy ze setkání můžete zhlédnout na školním YouTube kanálu nebo na Facebooku.

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	ÚDRŽBÁŘ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	OBSLUHA LASERU
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz
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Průběh očkování proti COVID-19 v boskovické nemocnici
	 Nemocnice	Boskovice	s.	r.	o.	zahájila	očkování	proti	COVID-19	

v	lednu	t.	r.	V	první	fázi	byli	očkování	zdravotníci,	vybrané	
skupiny	 dalších	 rizikových	 profesí	 a	 senioři	 nad	 80	 let.	
Koncem	února	se	mohli	registrovat	k	očkování	také	peda-
gogičtí	pracovníci,	od	1.	března	věková	skupina	nad	70	let	
a	od	24.	března	osoby	s	chronickým	onemocněním.	Na	
otázky	 o	 průběhu	 očkování	 odpovídá	 MUDr.	 Barbora	

Špičáková,	vedoucí	očkovacího	centra	ve	zdejší	nemocnici.

	 Paní	doktorko,	určitě	je	v	zájmu	celé	společnosti	proočkovat	co	
největší	část	populace	co	nejdříve;	to	je	ovšem	dáno	rychlostí	nákupu	a	distribuce	
vakcín.	V	případě,	že	by	došlo	k	rychlejším	dodávkám	očkovací	látky,	jakou	týdenní	
kapacitu	má	očkovací	centrum	v	Boskovicích?	
	 Očkovací	místa	 (OČM)	 se	 zjednodušeně	dělí	 na	velkokapacitní	OČM,	 jehož	
personál	 je	schopný	proočkovat	 tisíc	a	více	klientů	za	den,	a	OČM	s	menší	ka-	
pacitou,	 kam	 se	 řadíme	my.	Vše	 se	 samozřejmě	odvíjí	 od	dodávky	očkovacích		
látek,	kapacita	OČM	Boskovice	za	současných	podmínek	je	kolem	750	vakcinací	
za	týden.		
	 Proces	registrace	uchazečů	je	řízen	centrálně;	postup,	včetně	rezervace	termínů,	
je	již	dostatečně	medializován.	Můžete	stručně	popsat	průběh	samotného	očkování?
	 Klient	po	úspěšné	registraci	a	rezervaci	termínu	obdrží	potvrzující	email,	který	
je	vstupenkou	k	očkování.	Součástí	emailu	je	příloha	s	informovaným	souhlasem,	
který	si	může	dotyčný	doma	vytisknout,	řádně	přečíst	a	vyplnit.	Výrazně	to	zkrátí	
proces	celého	pobytu	u	nás.	Pokud	zájemce	o	očkování	či	jeho	rodina	nedisponuje	
tiskárnou,	dostane	souhlas	k	vyplnění	na	místě.	Následuje	pohovor	s	lékařem,	kte-
rý	 (ne)indikuje	 jedince	 k	 očkování.	 Samotné	 očkování	 je	 velmi	 krátký	 proces	
(vpich	se	provádí	do	paže),	s	následnou	observací	v	délce	15	minut	u	těch,	kteří	
neměli	doposud	žádnou	alergickou	reakci,	a	30	minut	u	pacientů,	kteří	alergickou	
reakci	udávají	(jód,	lékové,	potravinové,	pylové	alergie).	Zápis	o	očkování	je	zane-
sen	do	Informačního	systému	infekčních	nemocí	(ISIN),	po	ukončení	vakcinace	je	
vystaven	certifikát	v	elektronické	a	možno	i	v	tištěné	podobě.			
	 Je	třeba	se	na	očkování	nějak	připravit?	Jaké	doklady	jsou	požadovány?
	 Na	očkování	se	musí	klient	dostavit	bez	známek	akutní	infekce,	nesmí	být	v	ka-	
ranténě	v	důsledku	kontaktu	s	COVID	pozitivní	osobou;	očkování	je	možné	až	po	

ukončení	 této	karantény.	Před	samotnou	vakci-
nací	 měříme	 tělesnou	 teplotu.	 Je	 vhodná	 před-
chozí	 telefonická	 konsultace	 s	 praktickým	 lé-	
kařem,	který	dobře	své	klienty	zná,	eventuálně		
s	odborným	lékařem,	u	kterého	je	očkovaný	dis-
penzarizován.	S	 sebou	si	přinese	průkaz	pojiš-
těnce	a	občanský	průkaz.	Pokud	se	klient	řadí	do	
skupiny	osob	s	chronickým	onemocněním,	musí		
s	sebou	přinést	poslední	lékařskou	zprávu.			
	 Jakou	máte	ve	zdejším	centru	zkušenost	s	čet-
ností	a	závažností	nepříznivých	reakcí	u	očkova-
ných?
	 Postvakcinační	 reakce	 dělíme	 na	 místní	 –		

MUDr. Barbora Špičáková, 
vedoucí očkovacího centra 

bolest	končetiny,	do	které	se	aplikovala	očkovací	látka,	zarudnutí	v	místě	vpichu,	
výjimečně	zvětšená	mízní	uzlina	v	podpaží,	 a	 celkové	–	 teplota,	únava,	bolesti	
kloubů	a	svalů.	Četnost	místních	reakcí	je	častá	a	k	očkování	patří.	Během	krátké	
doby	spontánně	ustoupí.	Celkové	nezávažné	reakce	se	taktéž	objevují,	ale	jejich	
četnost	je	podstatně	mnohem	menší.	Ustoupí	po	vhodné	medikaci	a	nemají	dlou-	
hého	trvání.	Závažné	nežádoucí	reakce	jsou	zcela	výjimečné,	jsme	na	ně	důkladně	
připraveni	a	podléhají	hlášení	Státnímu	ústavu	pro	kontrolu	léčiv.			
	 Náš	rozhovor	probíhá	na	konci	března;	máte	už	nějaký	přehled	o	počtu	očkovaných	
v	jednotlivých	kategoriích	od	zahájení	činnosti	očkovacího	místa?
	 Celkově	OČM	Boskovice	ke	konci	března	naočkovalo	cca	3	200	lidí.	Očkování		
u	nás	bylo	započato	v	polovině	ledna,	kdy	cílovou	skupinou	byli	zaměstnanci	Nemoc-
nice	Boskovice	a	zdravotníci	z	okresu	Blansko.	Celkově	se	jednalo	o	množinu	650	
osob.	Od	8.	února	jsme	začali	očkovat	seniory	80+,	kterých	bylo	doposud	naočko-	
váno	 kolem	 800.	 Zbytek	 tvoří	 senioři	 70+,	 pedagogičtí	 pracovníci	 a	 v	 desítkách		
případů	další	zdravotníci.	Od	24.	března	do	očkovacího	systému	vstupují	chronicky	
nemocní	pacienti.	Prostřednictvím	svého	ambulantního	specialisty	získají	unikátní	
kód,	který	jim	umožní	vytvořit	registraci	na	vybraném	OČM.	Seznam	onemocnění	
indikovaných	k	očkování	najdou	například	na	webových	stránkách	MZČR.	

	 Paní	doktorko,	děkuji	za	rozhovor.	 Petr Hanáček
Foto: archiv MUDr. Barbory Špičákové


