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Karlovarská krajská nemocnice otevře další očkovací centrum
v Karlových Varech
Se zvyšujícím se zájmem o
očkování proti onemocnění COVID19 a s posunutím termínu podání 3.
posilující dávky na 5 měsíců od
druhé, otevře 6. prosince 2021
Karlovarská krajská nemocnice opět
očkovací
centrum
v Karlových
Varech – KV Areně.
Původní velkokapacitní očkovací
centrum v KV Areně se s poklesem
zájmu o očkování a nastartováním
činnosti sportovní haly přesunulo
v září letošního roku do obchodního
centra
Varyáda,
kde
dal
management obchodního domu
k dispozici dvě obchodní jednotky. Toto centrum nyní odbaví denně na 400 zájemců.
Se zvyšujícím se počtem registrovaných i neregistrovaných zájemců o vakcinaci se vedení
Karlovarské krajské nemocnice a.s., Karlovarského kraje a Magistrátu města Karlovy Vary
shodlo na znovuotevření očkovacího centra v Karlových Varech v KV Areně.

“Prověřovali jsme veškeré možnosti, jak navýšit kapacity očkování v kraji, včetně umístění
očkovacího centra do depozitáře krajské knihovny. Jako nejvýhodnější se nakonec ukázalo
znovuzprovoznění velkokapacitního očkovacího centra v prostoru KV Areny. Děkujeme
zdravotníkům Karlovarské krajské nemocnice za to, že i při svém vytížení zajistí chod centra,
a dík také patří všem, kteří se podíleli na přípravě jeho otevření,” sdělil hejtman
Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zvolený bezbariérový prostor se nachází v zázemí sportovní haly, které je přístupné
od silnice na Západní ulici (vchod V3). Přímo ke vstupu V3 bude umožněn vjezd
osobních vozidel ze směru od kruhového objezdu u čerpací stanice.
Očkovací centrum KV Arena bude v provozu ve stejném čase jako Očkovací centrum
Varyáda, a to od pondělí do pátku v čase 12-18 hodin, o víkendech pak v čase 9-13
hodin. Provoz obou center bude zajištěn i mezi vánočními svátky.
Do KV Areny se přesune z Varyády očkování dětí ve věku 12-15 let a očkování pro
samoplátce. Pro obě tyto skupiny bude navýšen počet možných termínů v rezervačním
systému.
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„Naším cílem je pokrýt zájem o očkování v našem kraji, a proto jsme hledali vhodné místo
pro zřízení dalších kapacit. V zázemí KV Areny získáme velký prostor až pro 4 očkovací boxy
a nabídneme tak veřejnosti další termíny na očkování. Spolu s očkovacím centrem ve
Varyádě můžeme naočkovat až 2.000 osob denně,“ uvedla krajská koordinátorka očkování a
lékařská ředitelka KKN a.s. MUDr. Dagmar Uhlíková. „Očkovací centrum ve Varyádě bude i
nadále v provozu pro návštěvníky obchodního centra, kteří se mohou rozhodnout pro
očkování spontánně i bez registrace,“ doplnila.
Aktuální informace k očkování
https://nemkv.cz/ockovaci-centrum.

jsou

k dispozici

na

stránkách

nemocnice

viz

Karlovarská krajská nemocnice a.s. provozuje nemocnici v Karlových Varech a Chebu. Nemocnice
v Karlových Varech byla založena již roku 1877 a v současné době má 470 lůžek a více než 1.200 zaměstnanců.
Nemocnice v Chebu byla založena roku 1913 a provozuje na 250 lůžek. Základním posláním naší společnosti je
poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty Karlovarského kraje, v
základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a
dostupnosti.
Kontakt: Markéta Singerová, tisková mluvčí Karlovarské krajské nemocnice a.s.: mluvci@kkn.cz,
733 673 761, www.kkn.cz.
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