Linka 1221
očkování
Výpomoc s registrací

 Očkování je DOBROVOLNÉ a BEZPLATNÉ – je hrazeno z pojištění
 Očkování probíhá ve 2 fázích (1. fáze prioritní skupiny, 2. fáze
zbývající skupiny obyvatel)

Očkování
obecně

 Při rezervaci jsou dotyčnému přiděleny oba termíny očkování (pro
1. i 2. dávku – cca 3-6 týdnů po sobě).
 Po kompletním naočkování je vystaveno potvrzení o očkování
 Vakcínu si nelze vybrat - výběr vakcíny není logisticky možný.

 Očkování probíhá ve 2 fázích

Kdo se může
očkovat?

 1. fáze – prioritní skupiny obyvatel – senioři 80 let +, zdravotníci a
osoby starající se o COVID pozitivní pacienty
 2. fáze – ostatní obyvatelé prioritizovaní dle věku, zdravotního
stavu a zaměstnání
 Více informací v tabulce

 Od 15.ledna 2021
 Senioři 80+ let (v den registrace musí být osobě 80 let)
 Vlastní očkování této skupiny bude probíhat cca 2 měsíce

Harmonogram
registrace na
očkování

 Od 22. ledna 2021
 Senioři 80 + let, zdravotníci, pracovníci sociálních zařízení
 Vlastní očkování této skupiny bude probíhat cca 2 měsíce

 Od 1. února 2021
 Ostatní obyvatelé ČR – v této fázi bude již fungovat prioritizace
 Vlastní očkování bude probíhat od jara dále, dle dodávek vakcín

 Po proočkování cca 70% prioritní skupiny může začít vakcinace
ostatních obyvatel

 Registraci seniorů mohou provádět jejich rodinní příslušníci.
Jak to vypadá?
 1.Registrace – indikuje zájem a souhlas s očkováním, vyplnění atributů
pro prioritizaci (zdravotní stav, zaměstnání)

Jak se nechat
očkovat?

 2.Prioritizace, kapacitní plánování a výzva občana k rezervaci termínů –
týká se 2. fáze očkování.
 3.Rezervace termínů – rezervace se budou provádět postupně dle
nových dodávek vakcíny do ČR – upozorněte volajícího, aby si zapsal
termín!! Pokud vyplníte mailovou adresu, dostane zájemce o očkování
souhrnný mail s termíny.
 4.Očkování - vlastní očkovací úkon + vystavení potvrzení o očkování (po
2. dávce očkování)

 Na očkovacím místě:
 Přijďte s rouškou
 Vyplníte zdravotní formulář

 Průběh očkování:

Vlastní
očkování

 Očkování do svalu ramene
 Po očkování je nutné zůstat na očkovacím místě 30 minut
 Druhá dávka následuje po několika týdnech (3-6 týdnů)

 Po dokončení očkování
 Dostanete certifikát potvrzující očkování

 Naočkovaný (imunní) je člověk až sedmý den po druhé dávce

