
Dopis ministru Vojtěchovi k očkování bezdomovců 
Vážený pane ministře, 
 
obracím se na Vás v záležitosti, kterou považuji z aktuálního hlediska 
za velmi naléhavou. Je jí očkování proti onemocnění covid-19 pro lidi 
bez domova. Jen v Liberci máme takových klientů v otevřeném i 
skrytém bezdomovectví několik desítek, v rámci republikového 
měřítka jich budou jednotky desítek tisíc. Přestože se na ně vztahují 
všeobecné registrační podmínky, jako je tomu u běžné populace, je 
zřejmé, že z mnoha důvodů nemohou tomuto prahu vyhovět a k 
očkování se dostavit. Byť by třeba sami chtěli. Když pominu to, že 
často nemají dost relevantních informací, mnohdy nedisponují 
patřičnými doklady (občanský průkaz, kartička zdravotního pojištění), 
natož vlastním praktickým lékařem, mnozí nespolupracují s žádnou 
sociální službou, která by je na možnost preventivního očkování 
upozornila, nebo jim ho pomohla zprostředkovat. Přesto si myslím, 
že z lidského hlediska na tuto skupinu občanů nesmíme zapomenout. 
Musíme vzít v potaz především to, že mnozí z nich jsou již relativně 
vysokého věku a trpí četnými zdravotními diagnózami vč. duševních 
poruch, resp. duálními diagnózami. O potenciálním riziku dalšího 
šíření viru ani nemluvě. 
 
Vážený pane ministře, 
 
chtěl bych Vás touto cestou naléhavě požádat, abyste nám pomohl 
tuto situaci ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a 
očkovacími centry řešit. Jsem přesvědčen, že východisko by 
nemuselo být nijak složité - nabízí se využití především 
jednodávkových vakcín, které shledávám pro tuto cílovou skupinu z 
hlediska efektivity i administrace očkování jako nejjednodušší, a to 
prostřednictvím jakýchsi mobilních očkovacích stanic v terénu (tady 
zřetelně platí, že my musíme za klienty, nikoli klienti za námi). 
Nepochybuji o tom, že bychom je uměli např. ve spolupráci s 
krajskými očkovacími centry, Českým červeným křížem a terénními 
pracovníky sociálních služeb realizovat. Zprostředkování a dodání 
vakcín by šlo k tíži státu, realizace očkování v terénu pak na náklady 
naše. Prosím Vás tedy zdvořile o diskuzi na toto téma a také jasné 
instrukce. Stejné stanovisko nepochybně ocení i zástupci ostatních 
obcí v ČR. Děkuji Vám. S úctou 
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