OČKOVÁNÍ PROTI SARS-CoV-2
INFORMACE A ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
Co je to registrace?
Registrace je vyjádření zájmu o očkování v preferovaném očkovacím místě. Registrovat
se mohou pouze ti, které stát zařadí do právě očkované skupiny. Registrace je platná, dokud
registrovaný není naočkován nebo dokud 3x nenechá propadnout výzvu k rezervaci.
Co je to rezervace?
Rezervace je výběr konkrétního termínu očkování v preferovaném očkovacím místě. Rezervaci
může provést pouze ten, kdo je na řadě a dostane výzvu pomocí SMS s PIN2. Ten spolu
se svým rodným číslem zadá na webu https://reservatic.com/ockovani a systém pak nabídne
volné termíny v očkovacím místě.
Jak je to s volnými termíny?
Volné termíny mohou vidět pouze ti, kteří jsou na řadě. Jednotlivá očkovací centra
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem dle svých možností a volných kapacit
průběžně přidávají další termíny pro nové rezervace. Vyzváni budete SMS s PIN2.
Mohu změnit termín rezervace?
Termíny vytváří automaticky rezervační systém. Změna termínu možná není, pouze zrušení
rezervace a při nabídce termínů vytvoření rezervace nové.
Co když si nevšimnu výzvy a neprovedu rezervaci?
Zvací SMS je platná 2 dny. Pokud pozvaný během nich neprovede rezervaci, je vrácen zpátky
do fronty. Neobsazené termíny jsou poté nabídnuty dalším zájemcům, kteří jsou na řadě
včetně těch, kteří rezervaci neprovedli. Pokud je někdo 3x pozván k rezervaci a přesto
ji neprovede, systém jej vyřadí z registrace a fronty, protože vyhodnotí, že o očkování již nemá
zájem.
Můžu změnit své preferované očkovací místo?
Ano, stačí provést celou registraci znovu a vybrat jiné očkovací místo. Pozice ve frontě
se tím neztratí, systém umísťuje starší napřed bez ohledu na to, kdy se registrovali.
Kdo má přednost?
Registrační systém pouští starší napřed bez ohledu na to, kdy se registrovali. Skupina
zdravotníků i další skupiny jsou také do fronty zařazené podle věku. Prioritní skupiny určuje
stát.
Jak rychle přijdu na řadu?
Délka fronty závisí na množství registrovaných, na kapacitě očkovacího místa a jestli
v něm právě probíhá podávání prvních dávek, nebo se přeočkovává (v tomto období je
termínů výrazně méně).
Kterou vakcínu dostanu?
Informaci o používané vakcíně a termínech očkování Vám sdělí zdravotníci v ordinaci.

Jaký je interval druhé dávky?
Vždy pouze tak, aby byl v souladu s SPC vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech
– 42 dnů a v souladu s nařízením vlády a MZ ČR.
Chrání mě už první dávka?
Po první dávce nastává částečná ochrana, odhaduje se přibližně na 40-50 %. Ochrana roste
postupně během prvních dvou až tří týdnů.
Chrání mě druhá dávka?
Druhá dávka zajistí maximální možnou ochranu, která postupně nastává asi 2 týdny po druhé
dávce.
Jsem naočkovaný, můžu se přestat chránit?
Nebude to možné, dokud nebude proočkovaný dostatečný počet osob. I přes očkování oběma
dávkami vakcíny je nutné stále dodržovat všechna momentálně zavedená preventivní
opatření.
Kde najdu certifikát o očkování?
Na adrese ocko.uzis.cz je možné si svůj certifikát vytisknout. Při zadání mailové adresy
při registraci ho obdržíte i e-mailem.
Můžu se k očkování registrovat, když jsem v posledních 90 dnech prodělal onemocnění
COVID-19?
Vyjádření Ministerstva zdravotnictví:
"Délka protektivní imunity po prodělaném onemocnění COVID-19 není známa a tato imunita není
navozena u všech osob po prodělané infekci. Na druhou stranu symptomatická reinfekce během
3 až 6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Zejména u osob ve vysokém riziku
nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace
při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při symptomatickém průběhu.
Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění.
U každého zájemce o očkování je přitom vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného
onemocnění COVID-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování."
Není tedy nezbytně nutné čekat 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19. Je však naprosto
dostačující začít s očkováním až po uplynutí této doby. Doporučujeme toto rozhodnutí konzultovat
se svým praktickým lékařem nebo přímo s lékařem očkovacího centra, kde jste registrováni.

Mám zdravotní problémy, oslabenou imunitu, mohu se registrovat k očkování?
V případě pochybností či nejasností týkajících se vhodnosti očkování doporučujeme
konzultovat nejdříve s všeobecným praktickým popř. ošetřujícím lékařem.
Před podáním každé vakcíny pak probíhá pohovor s lékařem v místě očkování, který probíhá
právě proto, aby se z lékařského hlediska vyhodnotila vhodnost očkování
z pohledu kontraindikace a možných rizik spojených se specifickým zdravotním stavem.

