REGISTRACE K OČKOVÁNÍ
Jaká je internetová adresa pro registraci k očkování?
http://crs.uzis.cz nebo https://registrace.uzis.cz

Jaké je telefonní číslo na státní infolinku očkování?
- 1221 ( bezplatná linka, v provozu je každý všední den od 8:00 do 19:00,
o víkendech od 9:00 do 16:30, dotazy zodpovídají proškolení medici)
Jaké doklady a informace budu potřebovat k registraci?
-

Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny

Jaké údaje je potřeba zadávat do registračního systému?
-

Jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, adresu místa trvalého bydliště, email a
telefonní kontakt, preferované očkovací místo, věk, profesní příslušnost,
zdravotní stav

Od kdy se budu moci registrovat k očkování?
-

od 15. 1. 2021 se registrují zdravotničtí pracovníci a osoby starší 80 let

Od kdy se budou moci registrovat k očkování další osoby?
-

od 1. 2. 2021 se může registrovat široká veřejnost

Jaký je postup registrace?
– skládá se ze dvou částí, 1. registrace, 2. objednávání
ad. 1. registrace
Krátký popis registrace do systému co uvidí lidé:
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
2. Na stránce http://crs.uzis.cz nebo https://registrace.uzis.cz zadáte své, případně kontaktní
(dcera, syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo.
3. Obdržíte formou sms PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla)
4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna,
adresa, e-mail, preferované očkovací místo, zdravotní stav)
5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“.
6. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém okně),
pokračujte v rezervaci (znamená to, že skupina 80+ je již na řadě).

7. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo (může trvat delší dobu v řádu dní
až týdnů). PIN bude doručen, jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte.

ad. 2. objednávání
1. Na stránce reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné
číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a PIN, který jste obdržel na svůj mobilní telefon.
Na tento jsou občané směrováni po vyplnění registrace a na vyzvání. Samostatným přístupem
přímo na tento web rezervaci nelze provést.
2. Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace. (Jedná se o přehledovou
komponentu CRS rezervace, která „vidí“ do všech rezervačních systémů OČM a má okamžitý
přehled o jejich kapacitách a volných slotech.
Nadále však své komponenty, ve svých nemocnicích, řídíte sami. )
3. Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
4. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na rezervovat a vyčkáte na zobrazení potvrzení o
platné rezervaci. Pokud jste vyplnil email, obdržíte i potvrzení o platné rezervaci i emailem.
Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?
Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
Jak změnit termín očkování 1. dávky?
Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 a nebo kontaktováním očkovacího
centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky za 21 dní.
Jak změnit termín očkování 2. dávky?
V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky například z důvodu nemoci, kontaktujte linku 1221 a
nebo očkovací centrum.
Jak zrušit termín očkování?
Pokud máte uživatelský účet v systému Reservatic, můžete zrušit svou rezervaci na očkování ze svého
účtu. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v
případě potřeby změny, kontaktujte 1221 a nebo očkovací centrum.

Další možné dotazy
Průběh očkování v Karlovarském kraji:
V současné době jsou v provozu 3 očkovací místa: Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a připravuje
se dalších 6 míst: Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Chodov, Kraslice, Ostrov, Toužim. Spuštění
těchto 6 míst očekáváme na konci února 2021. Cílovým stavem je tedy celkem 9 očkovacích
míst v Karlovarském kraji. Mobilní očkovací tým – vyjíždí do pobytových sociálních služeb.

Kdy na mě přijde řada?
MZČR stanovilo prioritní skupiny (viz příloha) a dle dodaných vakcín do očkovacích center.
Jak se dozvím, kdy a kam se mám na očkování dostavit?
Přijde sms či email, podle toho, který kontakt zvolím.
Jak se dozvím, kdy a kam mám přijít na druhou dávku?
Přijde sms či email, podle toho, který kontakt zvolím.
Jak mám postupovat, když mi v den očkování bude špatně a nebudu se moci dostavit,
opozdím se atd.?
-

V rezervačním systému je možnost se přeobjednat.

Potřebuji nějaké potvrzení od svého praktického lékaře?
-

Možnost očkování je vhodné prokonzultovat s praktickým lékařem. Potvrzení od
lékaře není vyžadováno. V případě, že jste v rezervačním systému uvedli zdravotní
potíže, donesete poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů,
které zájemce do systému zapsal.

Musím mít s sebou seznam léků, které užívám?
Seznam léků není vyžadován, v rezervačním systému je možné uvést doplňující informace o
zdravotním stavu.
Jak očkovací centrum ověří kontraindikace?
Očkovací centrum vychází z informací, které jste uvedl v rezervačním systému a doplňujících
informacích o zdravotním stavu.
Kde budu očkován? Mohu si vybrat?
Kraj má zřízená očkovací centra, můžete si zvolit místo, které preferujete, ale pouze z těch,
které jsou v současné době v systému (očkovací centra budou do systému vkládány až dle
počtu do kraje došlých vakcín).
Mohu být očkován u svého praktického lékaře?
V současné době praktičtí lékaři neočkují. Zapojí se později a to s ohledem na nízký počet
očkovacích vakcín a složitost uskladňování vakcín (-70° C)
Doveze mne někdo na očkování a zpátky domů?
Musíte požádat příbuzné či známé.
Když mne poveze syn, soused atd., uvolní ho z práce?
Ošetření člena rodiny je omluvená nepřítomnost v práci. Týká se to pouze členů rodiny.

Očkování u imobilních pacientů
Centrální řídící tým doporučuje tyto pacienty odkazovat na své praktické lékaře, kteří až
budou mít k dispozici vakcínu, tyto osoby naočkují. Není plánováno očkování těchto osob
mobilním očkovacím týmem.

Jaké doklady si vzít s sebou do očkovacího centra?
K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz, průkaz od zaměstnavatele
(zdravotničtí pracovníci) a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů,
které zájemce do systému zapsal.
Souhlas s očkováním
Na místě dostanou k vyplnění dotazník – souhlas s očkováním
Jaké bude personální obsazení v očkovacích centrech?
Očkování provádí zdravotní sestra. Lékař na místě se zeptá na základní zdravotní anamnézu,
bude provedeno změření teploty. Po očkování bude nutné 15 minut setrvat na místě.
Mohu si vybrat vakcínu, kterou se chci být očkován?
Nemůžete. Při očkování budete informováni jaká vakcín Vám bude aplikována.
Doklad o proběhlém očkování
Po aplikaci vakcíny bude vystaveno potvrzení o očkování (v tomto dokladu bude i uveden
druhý termín očkování, 21 dní od naočkování první dávky)
Platí se za očkování?
Ne, očkování je zdarma
Komu nahlásit nežádoucí účinky, které se projeví později doma?
Svému praktickému lékaři

