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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
vážení pracovníci škol a školských zařízení,
v souvislosti s nepříznivým vývojem pandemie koronaviru bychom Vás, jako zástupce
škol a školských zařízení v hlavním městě, srdečně požádali o součinnost s dodržováním
protiepidemických opatření na pracovištích a apelovali na očkování mezi Vašimi
zaměstnanci. Ti, kteří možnosti očkování už dříve využili, se mohou registrovat na
aplikaci třetí dávky a podpořit tak její celkovou účinnost, která se postupem času, v
převážné většině, prokazatelně snižuje.
Naším cílem je zajistit bezpečné prostředí jak pro Vás, tak i pro děti, ale zároveň chceme
udržet na školách prezenční výuku, která, jak jsme se už sami mohli přesvědčit, je pro
děti naprosto nenahraditelná. Víme, že přetrvávající pandemie se výrazně podepisuje na
kvalitě výuky i na celkovém rozpoložení žáků, studentů i zaměstnanců škol. Abychom
mohli zajistit školy i nadále v chodu, je jediným účinným a efektivním nástrojem, jak
proti nemoci covid-19 bojovat, očkování.
Podle aktuálně stoupajících statistik nakažených a lidí s covidem v nemocnicích je jasné,
že očkování má smysl a výrazným způsobem pomáhá proti přenosu a vážnému průběhu
nemoci.
Jsme si vědomi, že nejdůležitějším motorem společenského a hospodářského rozvoje
nejen Prahy, ale i Česka, jsou a budou naše školy. Chceme Vám proto i tímto poděkovat
za kreativitu a sílu, kterou houževnatě udržujete náš vzdělávací systém v chodu, ať už v
rámci distanční formy výuky, nebo nadále fyzicky s omezeními, které vláda často
nesystematicky nastavila.
Věříme, že tento apel k podpoře očkování přijmete jako pomoc a snahu o potlačení
následků, které s sebou pandemie přináší. V souvislosti s tím bychom rádi připomněli dvě
internetové stránky, které jsme zřídili. Na webu https://ockovani.praha.eu/ najdete
veškeré informace k očkování proti onemocnění covid-19 včetně nejčastějších otázek,
faktů vyvracejících mýty, materiálů v angličtině a podobně. Na webu
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https://covid.praha.eu/ potom naleznete přehledně s možností filtrování odběrová místa
pro testování na covid-19.
Předem děkujeme za Vaši spolupráci.
S přáním pevného zdraví

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy
podepsáno elektronicky
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