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Aktuální situace v ČR k 26. 5. 2021 (23:59)
7denní incidence

Potvrzené případy
Kategorie

(počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Počet případů za
předchozí den

Denní průměr

Celkem

65 +

(průměr 7 dnů)

35,3

20,0

+541
+60
+73

540
61
83

Celkem
65 +
6 až 15 let

Počet okresů – 7denní incidence

Vyléčení
Počet úmrtí

>50 případů

29

36

12

(počet případů za 14 dní na 100 tisíc obyvatel)

1 659 980
263 125
1 614 915
30 059

Potvrzené případy (65+)

>25–50

14denní incidence

Celkový souhrn
Potvrzené případy – celkem

0–25 případů

Celkem

65 +

93,5

54,5

Počet okresů >100 případů na 100 tis. obyvatel

2

Testování

Hospitalizace

PCR testy

Antigenní testy

JIP

CELKEM

+19 496

146 827

148

728

Kumulativní počet provedených
testů za 7 dní
PCR testy
Antigenní testy

130 087
1 136 605

Počet provedených testů za 7 dní/100 tis. ob.

PCR testy
Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

1 215

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hospitalizovaní tvoří 4,9 % z celkem pozitivních.
Těžký průběh onemocnění a na JIP je hlášeno u 148 osob, 56x UPV, 2x ECMO.
Celkem 62 nově přijatých pacientů.
Průměrný věk nově přijatých pacientů činí 66 let.
Těžký stav je hlášen u 2 nově přijatých pacientů, stav střední je hlášen 32x.
Nejvíce příjmů bylo v následujících krajích: MSK(24), HMP(8), JMK(6).

Celkové shrnutí počtu případů za předchozí den

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Počty případů dle věkových kategorií

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Počet případů hlášených ve věkové kategorii 65+ za 7 dní a
jejich podíl na celkovém počtu případů za 7 dní dle krajů

Vývoj denních počtů případů a 7denního klouzavého průměru

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Průměrný počet případů

Pozn.:
Aktuální 7denní
klouzavý průměr má
hodnotu
540

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

7denní klouzavý průměr ve věkové kategorii 65+

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Denní počty a 7denní klouzavý průměr podílu případů věkové
kategorii 65+

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Vývoj 7denní incidence za posledních 30 dnů
(počet případů hlášených za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Vývoj 7denní incidence
(počet případů za 7 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel) - kraje

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Vývoj 7denní incidence
(počet případů za 7 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Srovnání počtů případů v jednotlivých dnech týdne za poslední 3
týdny

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

VÝVOJ 7DENNÍHO KLOUZAVÉHO PRŮMĚRU

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

% nárůst/pokles 7denního klouzavého průměru

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Přehled situace v jednotlivých krajích - celkem
(incidence za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Týdenní změny (nárůst/pokles)

% nárůst/pokles srovnání počtu případů za prvních 7 dní s případy hlášenými za posledních 7 dní ve 14denním hodnocení tj. (1 až 7 den vs. 8 až 14 den)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Název kraje

Počet
případů
za 7 dní

Počet
případů
za 14 dní

Hlavní město Praha

436

1 105

Středočeský kraj

314

968

Jihočeský kraj

284

747

Plzeňský kraj

168

369

Karlovarský kraj

13

86

Ústecký kraj

280

774

Liberecký kraj

210

459

Královéhradecký kraj

83

225

Pardubický kraj

110

332

Kraj Vysočina

191

543

Jihomoravský kraj

415

1 184

Olomoucký kraj

320

756

Zlínský kraj

352

822

Moravskoslezský kraj

594

1 627

Celkem

3784

10 010

Přehled situace v jednotlivých okresech (incidence za 7 dní)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Počet testů PCR a pozitivních případů za posledních 30 dní

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Vývoj počtu celkově hospitalizovaných/JIP v čase

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Stav hospitalizací - souhrn
Celkový souhrn situace v ČR
▪

Celkem hospitalizovaných bylo včera 728.

▪

Hospitalizovaní tvoří 4,9 % z celkem pozitivních.

▪

Těžký průběh onemocnění a na JIP je hlášeno u 148 osob, 56x UPV, 2x ECMO.

▪

Podíl osob v těžkém stavu z celkového počtu hospitalizovaných je 17,2 %.

Nově přijatí pacienti
▪

Celkem 62 nově přijatých pacientů. Průměrný věk nově přijatých pacientů činí 66 let.

▪

Těžký stav je hlášen u 2 nově přijatých pacientů, stav střední je hlášen 32x.

▪

Nejvíce příjmů bylo v následujících krajích: MSK (24), HMP (8), JMK (6).

Nově propuštění pacienti
▪

Za 26.05.2021: celkem 80 propuštěných pacientů.

▪

Za 25.05.2021: celkem 94 propuštěných pacientů.

▪

Za 24.05.2021: celkem 135 propuštěných pacientů.

Zátěž dle krajů a nemocnic
▪

Nejvíce pacientů je v následujících krajích (z toho na JIP): MSK 122 (18), JMK 115 (26), ZLK 115 (16).

▪

UPV potřebuje nejvíce pacientů v ULK 73 (13), JMK 115 (7), MSK 122 (7).

▪

ZZ s více jak 30 pacienty: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (45), KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. (31).

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Stav hospitalizací – kapacity IP
Dostupné kapacity dle dispečinku IP
▪

UPV - volná kapacita (665 lůžek), tj. 30,0 % celku. ECMO - volná kapacita (63 přístrojů), tj. 70,8 % celku.

▪

JIP lůžka (HFNO+UPV): volná kapacita COVID+ 949 lůžek (+ volná kapacita pro COVID- pacienty 718 lůžek).

▪

Stand. lůžka s O2: volná kapacita COVID+ 1 637 lůžek (+ volná kapacita pro COVID- pacienty 4689 lůžek).

Podíl (%) celkové kapacity JIP obsazené pacienty s COVID
▪

ČR: 148 pacientů na JIP - 3,9 % celkové kapacity JIP

▪

Hlavní město Praha: 13 pacientů na JIP - 1,5 % celkové kapacity JIP

▪

Středočeský kraj: 10 pacientů na JIP - 3,7 % celkové kapacity JIP

▪

Jihočeský kraj: 3 pacientů na JIP - 1,9 % celkové kapacity JIP

▪

Plzeňský kraj: 8 pacientů na JIP - 3,1 % celkové kapacity JIP

▪

Karlovarský kraj: 1 pacientů na JIP - 1,2 % celkové kapacity JIP

▪

Ústecký kraj: 27 pacientů na JIP - 9,5 % celkové kapacity JIP

▪

Liberecký kraj: 7 pacientů na JIP - 6,0 % celkové kapacity JIP

▪

Královéhradecký kraj: 4 pacientů na JIP - 1,6 % celkové kapacity JIP

▪

Pardubický kraj: 3 pacientů na JIP - 2,4 % celkové kapacity JIP

▪

Kraj Vysočina: 5 pacientů na JIP - 4,1 % celkové kapacity JIP

▪

Jihomoravský kraj: 26 pacientů na JIP - 6,4 % celkové kapacity JIP

▪

Olomoucký kraj: 7 pacientů na JIP - 3,4 % celkové kapacity JIP

▪

Zlínský kraj: 16 pacientů na JIP - 9,5 % celkové kapacity JIP

▪

Moravskoslezský kraj: 18 pacientů na JIP - 3,3 % celkové kapacity JIP

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Přehled provedených očkování

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace v hl. městě Praha k 26. květnu 2021

Průměrný denní počet

Potvrzené případy (nové/kumulativní)

(vypočteno z hodnot posledních 7 dnů)

+69 [184 959]

62

Počet případů za 7 dní

Případy na 100 tis. obyv./7 dní

436

32,7

Počet případů v kategorii 65+ (nové)

Průměr případů za 7 dní v kategorii
65+

+5

34
Vyléčení

180 678

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Celkový počet úmrtí

Aktuální počet hospitalizovaných/JIP

2 714

67/13

Počet PCR testů za předchozí den

2 992

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

MŠ Havířovská 476, Praha 9-nově hlášená událost
3 nahlášené případy
▪

3 žáci pozitivní a 13 žáků a 4 pedagogové v karanténě

Zdroj dat: CFA

Situace ve Středočeském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Popis situace v STČ

Průměrný denní počet

Potvrzené případy (nové/kumulativní)

(vypočteno z hodnot posledních 7 dnů)

+46 [230 639]

45

Počet případů za 7 dní

Případy na 100 tis. obyv./7 dní

314

22,5

Počet případů v kategorii 65+ (nové)

Průměr případů za 7 dní v kategorii
65+

+4

+4
Vyléčení

225 684
Celkový počet úmrtí

Aktuální počet hospitalizovaných/JIP

3 415

28/10

Počet PCR testů za předchozí den

2 741

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)
MŠ Líšnice-Nová událost
4 potvrzené případy

▪

Na základě příznaků dítě z MŠ Líšnice testováno pozitivně PCR testem dne 18.05.2021. Naposledy v MŠ dne 17.05.2021.

▪

Nařízena karanténa pro 25 rizikových kontaktů - dětí z MŠ do 31.05.2021. Pedagogové očkováni.

▪

V rámci testování kontaktů bylo zjištěno další pozitivní dítě dne 20.05.. Karanténa prodloužena do 01.06.2021.

▪

Dne 21.05.2021 pozitivně testovány další 2 děti.

ZŠ Františka Řezáče Liteň-Nová událost
4 potvrzené případy

▪

Dne 20.05.2021 byla PCR pozitivně testovaná žákyně školy. Naposledy ve škole 18.05.2021. Byla uložena karanténa 8 rizikovým kontaktům (spolužáci) - do
01.06.2021.

▪

Dne 24.05.2021 antigenně pozitivně testován další žák, PCR test pozitivní. Karanténa rozšířena - pro 6 rizikových kontaktů do 07.06.2021.

▪

Dne 25.05.2021 v rámci PCR testování osob v karanténě zjištěn další pozitivní případ. Karanténa opět rozšířena - na zbývajících 15 žáků dané třídy v trvání do
07.06.2021.

Zdroj dat: CFA

Situace v Moravskoslezském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Popis situace v MSK

Průměrný denní počet

Potvrzené případy (nové/kumulativní)

(vypočteno z hodnot posledních 7 dnů)

+81 [178 436]

85

Počet případů za 7 dní

Případy na 100 tis. obyv./7 dní

594

49,8

Počet případů v kategorii 65+ (nové)

Průměr případů za 7 dní v kategorii
65+

+11

9
Vyléčení

172 343
Celkový počet úmrtí

Aktuální počet hospitalizovaných/JIP

3 494

112/18

Počet PCR testů za předchozí den

1 964

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 - nově hlášená událost
2 nahlášené případy

▪

První případ - pozitivní z 24.5.2021, žák 3.A, první příznaky 20.5.2021, naposledy ve škole 21.5.2021.

▪

Druhý případ - pozitivní z 25.5.2021, žák 2.B, bez příznaků, naposledy ve škole 24.5.2021 (nevznikly epid. význ. kontakty).

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A-nově hlášená událost
1 nahlášených případ
▪

První případ - žák 4.B, pozitivní z 24.5.2021, bez příznaků, naposledy ve škole 21.5.2021.

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba-nově hlášená událost
1 nahlášených případ
▪

První případ - student, pozitivní ze 24.5.2021, první příznaky 20.5.2021, naposledy ve škole 24.5.2021.

Zdroj dat: CFA

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)
ZŠ Evžena Rošického-nově hlášená událost
3 nahlášené případy
▪

Celkem 3 pozitivně testované osoby třídy 1.B (3 žáci).

▪

První případ – pozitivní ze dne 22.5.2021, dítě, naposledy ve škole 19.5.2021, první příznaky 19.5.2021

▪

Kontaktní onemocnění – 2 pozitivní žáci

▪

Není souvislost s událostí MŠ E. Rošického.

Zdroj dat: CFA

Situace v Jihomoravském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace v Olomouckém kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

Obecní úřad Hrabová – nově hlášená událost
5 nahlášených případů
▪

Dne 25.5.2021 byl zaznamenán zvýšený výskyt nákazy Covid19 na pracovišti Obecní úřad Hrabová. K dnešnímu dni onemocnělo 5

zaměstnanců.
▪

Prvotní nakažená byla v kontaktu s nakaženým manželem-testována 23.5.2021.

▪

U dalších nakažených se jedná pravděpodobně o nákazu na pracovišti.

▪

U žádného z nemocných nebyla prokázána žádná z mutací Covid19, ani podezření na některou z nich.

▪

Cestu do zahraničí všichni negují.

▪

Mezi nakaženými není žádný zahraniční zaměstnanec a nákaza nemá přesah do jiného kraje.

▪

Dva z nakažených byli očkováni krátce před onemocněním 2. dávkou vakcíny proti Covid 19-u obou do 1. týdne.

MŠ Hranice, Prima – nově hlášená událost
9 nahlášených případů
▪

Celkem evidováno 9 pozitivních osob (8 dětí a 1 pedagog).

Zdroj dat: CFA

Situace v Jihočeském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

Jihočeská universita - nově hlášená událost
3 potvrzená případy

▪

Dne 23.5. hlášen pozitivní PCR test u studentky JČU, v kontaktu s ní dalších 8 studentů. Jedná se o skupinu zahraničních studentů, kteří studují na
JČU v rámci Erasmu, v ČR již od 9/2020, resp.2/2021. Ubytování je na koleji pro zahraniční studenty, nařízena a provedena PEO - PCR testy,
karantény, izolace pozitivních.

▪

Dne 26.5. hlášeny další 2 pozitivity.

Zdroj dat: CFA

Situace v Plzeňském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace v Karlovarském kraji k 25. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace v Ústeckém kraji k 25. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Bautzen

Situace v Libereckém kraji k 25. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)
SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVSAD & SYN – nově hlášená událost
2 nahlášené případy
▪

Celkem 80 zaměstnanců. V Huti pracuje 35 osob, z toho jsou 2 covid pozitivní - mistři. 1. pozitivní je z 21.5.2021.

▪

V souvislosti s pozitivními je 5 karantén a 31.5.2021 bude proveden hromadný odběr všech osob (35), které pracují v Huti.

▪

Zaměstnanci pracující na Huti nenosí ochranu dýchacích cest z důvodu zátěže teplem.

▪

1x týdně je prováděno antigenní testování zaměstnanců.

KNL, a.s. oddělení následné péče - nově hlášená událost
10 nahlášených případů
▪

Nahlášeno 10 pozitivních osob na oddělení následné péče, jako první onemocněla dne 7.5. žena 1949. Následným vyšetřením úzkých kontaktů a
následně všech pacientů oddělení bylo vyhledáno dalších 9 pozitivních pacientů.

▪

Žádná pozitivní osoba nebyla očkována.

Zdroj dat: CFA

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7 - nově hlášená událost
3 nahlášené případy
▪

2 dětí v izolaci - konfirmační test ze dne 18.5.2021 a 20.5.2021

Lokální výskyt - ohnisko obec Polevsko, okr. Česká Lípa - susp. indická varianta- Průběžné hlášení
78 nahlášených případů
▪

V ohnisku nákazy byly zpětně přiřazeny případy, u kterých byla zjištěna epidemiologická souvislost, evidujeme celkem 78 osob.

▪

Ve 41 případech bylo diskriminačním PCR vyšetřením vysloveno podezření na "indickou variantu.

Zdroj dat: CFA

Situace v Královéhradeckém kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Aktuálně řešené významné události
(nově hlášené a aktualizované v posledních 24 hodinách)

BEAS, a.s. pekárna Lično - nově hlášená událost
15 nahlášených případů

▪

15 zaměstnanců Covid-19 pozitivních (tj. 10,6% z celkového počtu 142 zaměstnanců)

Zdroj dat: CFA

Situace v Pardubickém kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace v kraji Vysočina k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

Situace ve Zlínském kraji k 26. květnu 2021

7denní incidence (počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj dat: ISIN, ÚZIS ČR

48

9

Státy přímo sousedící s ČR – popis situace
Země

Počet případů za
předchozí den:

Další informace

❑

Děti šíří mnohem méně aerosolů než dospělí. To je výsledek studie Charité (Clinic for Audiology and Phoniatrics) a
Technické univerzity Berlin. Když mluví děti ve věku ZŠ, emitují stejné množství částic jako dospělí při dýchání. Při zpěvu
vypouští děti tolik částic, jako dospělí, když mluví.

❑

Očkování: do 24. 5. včetně bylo aplikováno 45.399.574 vakcín (+287.574) oproti předešlému dni). 1. dávkou bylo
naočkováno 33.503.002 (+129.123) osob, 2. dávkou 11.896.572 (+158.451

❑

V diskusi o očkování dětí a dospívajících proti covid-19 se Stálá očkovací komise (STIKO) kloní k doporučení očkovat
pouze děti (12 až 15 l.) s určitými chronickými chorobami. Důvodem tohoto přístupu je mimo jiné nedostatek dat, aby
bylo možné porovnat důsledky covid-19 vs. rizika očkování. Spolkový ministr zdravotnictví přesto doporučuje očkovat

Německo

+6 313

všechny děti, jejichž rodiče se po konzultaci s dětským lékařem pro očkování rozhodnou.
❑

Meklenbursko-Přední Pomořansko otevře od 1. 6. postupně kulturní zařízení, např. muzea. Kina by měla následovat
21. 6. Pro obojí bude nezbytný negativní antigenní test. Počet vpuštěných diváků se bude postupně zvyšovat. Zpočátku
bude povoleno max. 250 lidí venku a 100 uvnitř. Vždy bude vyžadován negativní test starý max. 24 h. Plně očkovaní
budou od této podmínky osvobozeni.

❑

Přestože se Berlín (spolková země) dostal se sedmidenní incidencí pod 50, nebude až do konce školního roku umožněno
plnohodnotné prezenční vyučování na ZŠ a SŠ, které musí pokračovat ve střídavém prezenčním/distančním vyučování.
Oproti tomu sousední Braniborsko (sedmidenní incidence 35) od 31. 5. plně prezenční vyučování zavádí.

Zdroj dat: RKI, situační zpráva

7denní incidence - spolkové země - Německo

Zdroj dat: RKI

Situace v příhraničí s Německem

Bundesrepublik
Deutschland

Česká Republika

Zdroj dat: RKI, ÚZIS

Situace v příhraničí s Německem

Česká Republika

Bundesrepublik
Deutschland

Zdroj dat: RKI, ÚZIS
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Státy přímo sousedící s ČR – popis situace

Země

Počet případů za
předchozí den:

Další informace

❑

Očkování: k 26. 5. podáno celkem 4 673 176 dávek vakcín – 3 397 801 osob obdrželo minimálně 1
dávku (45,12 % počtu obyvatelstva, s jehož očkováním se počítá), z toho 1 301 496 osob (17,28 %) je
již plně imunizováno.

❑

K dalšímu uvolnění opatření dojde od čtvrtka 10. června. O jeho konkrétní podobě bude vláda jednat
s experty, hejtmany a opozicí v pátek 28. 5.

Rakousko

+585

❑

Rakouský parlament těchto dnech schvaluje novelu epidemického zákona, která umožní zavedení

druhé fáze zeleného pasu na národní úrovni. Ten by měl od 4. června mít jednotnou podobu QR kódu.
❑

Rakousko v reakci na rozšíření tzv. indické mutace od 1. června obnovuje zákaz všech letů ze
Spojeného království, a s okamžitou platností Spojené království zařadilo na seznam tzv. zemí s
výskytem mutací. Zákaz letů, který se kromě Spojeného království týká i Jihoafrické republiky, Brazílie
a Indie, byl zároveň prodloužen do 20. června.

Zdroj dat: AGES, situační zpráva

7denní incidence - spolkové země - Rakouskou

Zdroj dat: AGES

Situace v příhraničí s Rakouskem

Česká Republika

Republik
Österreich

Zdroj dat: AGES/EMS, ÚZIS
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Horní Rakousy – počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel

Dolní Rakousy – počet případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel
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Státy přímo sousedící s ČR – popis situace
Země

Počet případů za
předchozí den:

Další informace

❑

Počet provedených očkování k 26.5.: 18 389 807 (+291 967), z toho 12 960 092 osob bylo
očkováno 1. dávkou vakcíny a 5 855 700 osob je plně očkovaných. Procentuálně: 1. dávka
– 34 % populace / 2. dávka – 15,3 % populace.

❑

Od 29.5.:
❑ Umožnění stravování v restauracích i v uzavřených prostorách s omezením kapacity

Polsko

+ 1 230

na 50 %.
❑ Společenské akce v uzavřených prostorách s max. počtem 50 osob.
❑ Divadla a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
❑ ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku.
❑ Kryté sportovní objekty a bazény s omezením kapacity na 50 % diváků. Posilovny a
solária se otevírají s omezením 1os./15m2.

Zdroj dat: Ministerstwo zdrowia, situační zpráva

7denní incidence – Polská vojvodství

7denní incidence – česko-polské příhraničí

7denní incidence – Slezské vojvodství

2

Státy přímo sousedící s ČR – popis situace
Země

Počet případů za
předchozí den:

Slovensko

+ 190

Zdroj dat: korona.gov.sk, situační zpráva

Další informace

7denní vývoj situace na Slovensku

Zdroj dat: covid-19.nczisk.sk/

Situace na Slovensku

Zdroj dat: korona.gov.sk

7denní incidence – kraje - Slovensko

Zdroj dat: korona.gov.sk

Situace v příhraničí se Slovenskem

Česká Republika

Slovenská Republika

Zdroj dat: korona.gov.sk

Situační zpráva - Švýcarsko
❑

❑

❑

❑

Očkování: k 23. 5. 2021 obdrželo obě dávky vakcíny 1 504 464 osob (17,4 % obyvatel), jednou vakcínou bylo prozatím očkováno dalších 2 776 166 osob
(14, 7 % obyvatel). Zranitelné skupiny obyvatel jsou již naočkovány a vakcín je dostatek. Většina kantonů otvírá nebo v uplynulých 3 týdnech otevřela
očkování pro věkové skupiny 16+.
Schváleno rozvolnění opatření od 31. 5.:
❑ Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou otevřít své vnitřní prostory. Platí i nadále povinnost registrace kontaktů hostů,
zasedacího pořádku a nošení roušek až do usazení ke stolu. U stolu smí být venku usazeno až 6 osob, uvnitř max. 4. Diskotéky a taneční podniky
zůstávají uzavřeny.
❑ Soukromé setkávání je nově možné v počtu 30 osob venku, 50 osob uvnitř.
❑ Akce s diváky jsou povoleny uvnitř se 100 osobami a venku nově s 300 osobami. Doteď to bylo 50 uvnitř a 100 venku: týká se to hlavně fotbalových
zápasů nebo kin, divadel a koncertů, nově i amatérských sportovních zápasů, ale jen venku. I zde všude platí nadále povinnost registrace kontaktů,
zasedacího pořádku, dodržování vzdálenosti 1,5 m a nošení roušek. Nyní se na těchto akcích může konzumovat i občerstvení, pouze ale vsedě a na
přiděleném místě.
❑ Sportovní a kulturní aktivity pro dospělou populaci jsou od tohoto data povoleny až do počtu 50 osob; to se vztahuje i na amatérské sportovní
zápasy. Venku musí být mezi jednotlivými účastníky dodržen rozestup 1,5 m nebo nasazena rouška. Uvnitř platí povinnost rozestupu a rovněž nošení
roušky. Výjimka z povinnosti zakrytí nosu a úst je stanovena např. při zpívání ve sboru a od konce května rovněž při kontaktním sportu ve vnitřních
prostorách, jako např. při párovém tanci.
❑ Otevřít mohou i termální lázně a wellness zařízení.
❑ Prezenční výuka na vysokých školách je možná v neomezeném počtu posluchačů, opět ale za dodržení hygienických a dalších pravidel, např. nošení
roušek a rozestupů 1,5 m.
❑ Povinnost práce z domova se mění na doporučení, podniky musí ale dále testovat, a to min. 1x týdně. Tato povinnost platí u neočkovaných
pracovníků.
❑ Prodlužuje se také doba ze stávajících 90 dnů na 6 měsíců, po kterou nemusí do karantény osoby, jež prokazatelně covid prodělaly. Neplatí pro ně
povinnost testů či očkování. Je na ně nahlíženo jako na uzdravené s dostatečným množstvím protilátek. U takto uzdravených a rovněž u očkovaných
osob odpadá povinnost testování či absolvování karantény při kontaktu s někým nakaženým nebo cestovní karantény při návratu z některé rizikové
země.
Od 1. 6. budou povoleny také „pilotní/testovací“ hromadné akce s počtem 600 osob uvnitř a s 1000 účastníky venku. Každý kanton smí v průběhu června
udělit dohromady 5 povolení k organizaci takovéto zkušební hromadné akce. Pokud se tyto pilotní projekty osvědčí, budou se moci od 1. 7. konat hromadné
akce v takovém počtu návštěvníků zcela běžně.
Od 20. 8. by mohly být následně povoleny hromadné akce s počtem až 10 000 diváků/návštěvníků.

Variants of concern (VOC)

Variants of interest (VOI)

„Cestovatelský semafor“
zdroj: ECDC, publikováno 27/5/2021

14denní incidence

(kumulativní počet případů hlášených za 19. a 20. KT – přepočteno na 100 tisíc obyvatel)
zdroj: ECDC, publikováno 27/5/2021

Počet provedených testů

(kumulativní počet testů provedených za 20. KT – přepočteno na 100 tisíc obyvatel)
zdroj: ECDC, publikováno 27/5/2021

14denní incidence

(kumulativní počet případů hlášených za 19. a 20. KT – přepočteno na 100 tisíc obyvatel)
zdroj: ECDC, publikováno 27/5/2021

