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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 21. 1. 2021/11:45 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Ve vakcinačním centru Krajské zdravotní v ústecké nemocnici se nechal naočkovat i stoletý Alois Randus 
 
Zdravotníci vakcinačních center a mobilních týmů v Ústeckém kraji pokračují v očkování seniorů starších 
osmdesáti let proti nemoci COVID-19. Vakcínu si nechal v centru pavilonu „I“ ústecké Masarykovy 
nemocnice aplikovat i stoletý Ústečan Alois Randus. 
 
„Pro očkování proti covidu jsem se rozhodl, protože chci nadále zůstat zdravý. Mojí největší zálibou jsou 
včely. Přes třicet let jsem vedl kroužek. Řada žáků si ke mně chodí stále pro rady. Nechci se obávat, že se od 
nich nakazím. Až skončí opatření, plánujeme na zahradě velkou oslavu narozenin,“ uvedl senior, který 
jubileum oslavil 13. ledna a do očkovacího centra ho doprovodily jeho dvě dcery. 
 
Stejně jako každý zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 i on musel vyplnit formulář o svém zdravotním 
stavu se souhlasem s aplikací vakcíny a prošel lékařskou prohlídkou. „Skoro vůbec mě píchnutí nebolelo. 
Cítím se velmi dobře,“ odpověděl senior v čekárně po opuštění vakcinační ambulance. 
 
Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa: 
 

 Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem 
 Nemocnice Děčín 
 Nemocnice Teplice 
 Nemocnice Most 
 Nemocnice Chomutov 
 Nemocnice Žatec 
 Nemocnice Litoměřice 
 Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem 
 Nemocnice Roudnice 
 Nemocnice Duchcov 
 Nemocnice Bílina 
 Nemocnice Varnsdorf 
 Nemocnice Litvínov 
 Nemocnice Louny 
 Nemocnice Rumburk 
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

 
Krajská linka pro zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 z řad seniorů z Ústeckého kraje  
 
Telefonní číslo: 800 876 011 
Pondělí až pátek od 9 hodin do 15 hodin. 
Toto telefonní číslo slouží pro pomoc při registraci a rezervaci termínu na očkování proti COVID-19 a 
odpovědi na otázky týkající se tohoto očkování.  
 
Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 jsou pravidelně zveřejňovány na webových 
stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.  
 
Zdroj: info@kzcr.eu 

 

http://www.kzcr.eu/
http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:info@kzcr.eu

