Městská
nemocnice
Čáslav

Preventivní posilovací dávka očkování
proti covid-19
Od 20. září 2021 je možné se registrovat k očkování 3. dávkou vakcíny proti covid-19.
Očkování 3. (posilující) dávkou v čáslavské nemocnici poskytujeme, nutná je však registrace
na oficiálním očkovacím portálu https://crs.uzis.cz. Aplikace bez registrace není v naší nemocnici
možná. Lidé, kteří mají nárok na aplikaci této dávky, jsou upozorněni SMS anebo e-mailem.
Koho se přeočkování týká?
Přeočkování 3. dávkou je určeno všem očkovaným osobám od věku 18 let, které mají nejméně
6 měsíců po aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky u ostatních vakcín.
Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými nemocemi
a osobám starším 60 let. Dostupné budou posilovací dávky i pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit
svou ochranu proti covidu-19.
Čím bude přeočkováváno?
V čáslavské nemocnici očkujeme 3. (posilující) dávku výhradně vakcínou Pfizer/Biontech. Kombinace
s jinými vakcínami, které byly použity jako první a druhá dávka, je možná a doporučená jak
Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak odbornou vakcinologickou společností. Tzn. i osoba, která byla
očkována např. vakcínou Vaxzevria (AstraZeneca), může být přeočkována vakcínou Pfizer.
Jak bude přeočkování probíhat?
V den, kdy vám uplyne doba 6 měsíců od poslední dávky očkování, obdržíte zvací SMS nebo
e-mail s upozorněním, že se můžete registrovat posilující dávkou očkování proti covid-19.
Způsob registrace se od prvních dvou kol nijak neliší.
• Po obdržení zvací SMS je třeba se registrovat na adrese https://registrace.mzcr.cz.
Registrace k 3. dávce očkování probíhá stejně, jako u předchozích dávek. Zadáte telefonní
číslo (stejné, přes které jste registrovali dříve) a vyčkáte na PIN1 poslaný SMS.
• Po jeho obdržení vyplníte své údaje - kromě telefonního čísla, také číslo pojištěnce, jméno
a příjmení. Zbytek údajů se automaticky dovyplní (spáruje) z Vaší předchozí registrace.
Systém pozná, že jste se již před min. 6 měsíci nechali očkovat a můžete dostat posilovací
dávku. Na konci formuláře je pole s výběrem vakcíny, nabízí se Comirnaty/Pfizer, pokud
chcete být očkován v našem očkovacím místě, překontrolujte, že máte vybranou tuto 		
očkovací látku.
• Vyberte kraj a očkovací místo.
• Odešlete žádost o registraci, potvrzení registrace vám přijde formou SMS a e-mailem,
pokud jste jej zadali.
• Po registraci dostanete formou SMS tzv. PIN2, pomocí kterého si již můžete rezervovat
přímo termín přeočkování. Tento PIN2 dostáváte v závislosti na volných termínech
pro 3. dávky na očkovacím místě.
• Rezervaci termínu proveďte na adrese https://reservatic.com/ockovani, zde se přihlásíte
číslem pojištěnce a PIN2, který jste dostali v SMS. Vyberte si z nabízených termínů, zde
ještě máte možnost změnit kontaktní údaje a potvrďte rezervaci. Potvrzení rezervace
Vám opět přijde v SMS a e-mailu.
Pokud Vám není umožněna registrace na 3. dávku po vypršení 6 měsíců od druhé dávky, je to
pravděpodobně tím, že máte v celostátním registru očkování chybně zadané telefonní číslo,
v tom případě kontaktujte linku 1221.
V aplikaci Tečka se Vám následně zobrazí i záznam o posilovací dávce.

