Informace pro seniory k očkování proti COVID-19

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé ČR, kteří jsou starší 80 let.
Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému
na adrese https://crs.uzis.cz/, případně se mohou obrátit na svého praktického lékaře bez nutnosti
registrace do centrálního rezervačního systému. S registrací mohou pomoct jak rodinní
příslušníci, tak bezplatná linka 1221. Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav)
určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování.

Pokud si např. osamělí napajedelští senioři nebudou s registrací vědět rady, mohou se obrátit
na svého praktického lékaře, případně kontaktovat pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ
Napajedla, které jim s registrací pomohou, a to na telefonních linkách 577 100 940 a 577 100 942
nebo osobně.
Dále pak je možné využít bezplatnou linku 1221 či informační linku Zlínského kraje 577 043 770,
která však neslouží k provedení registrace.
Senioři, kterým je více než 80 let a jsou navíc imobilní, by měli kontaktovat svého praktického
lékaře (mají totiž výjimku z registrace přes Centrální rezervační systém). Jejich praktický lékař
se s nimi individuálně domluví, jak pro ně očkování zajistit.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UPRAVILO CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM
Oproti původní verzi si zájemci o očkování mohou od 22. ledna konkrétní termín rezervovat
až v momentě, kdy na jejich vybraném očkovacím místě budou dostupné vakcíny, o čemž
budou informováni prostřednictvím SMS.

Nově registrace proběhne tak, že zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře
zadá telefonní číslo, na které mu přijde kód PIN1 pro potvrzení. Přihlášený bude poté zadávat
jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny. Vybere také
preferované místo, kde se chce nechat očkovat. V momentě, kdy v tomto očkovacím místě bude
volná kapacita, bude o tom informován prostřednictvím zaslaného kódu PIN2, který je jakousi
vstupenkou do rezervačního systému. Zvací zprávy budou odesílány zájemcům postupně
podle jejich věku a dostupnosti dávek vakcíny ve vybraném očkovacím místě. Bez zvací SMS
není rezervace možná.
Po zadání PIN2 bude nově zájemce odkázán přímo na kalendář zvoleného očkovacího místa,
kde si vybere z nabízených termínů očkování. Nebude tak již nutné přihlašovat se opakovaně
k nalezení volných kapacit. Volbou prvního termínu (data a času) si zájemce zvolí termín aplikace
1. dávky očkovací látky. Termín aplikace 2. dávky zájemci o očkování systém přiřadí automaticky
na ten samý čas, a to s rozestupem 28 dní. Po dokončení rezervace obdrží zájemce na jím
uvedenou e-mailovou adresu dva samostatné e-maily potvrzující úspěšné dokončení rezervace
– jeden na první a druhý na druhou dávku očkovací látky. V případě, že zájemce potřebuje změnit
očkovací místo, je nutné provést novou registraci.
K dnešnímu dni je nejbližším očkovacím místem Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně očkování probíhá v pavilonu 20 (infekční ambulance v budově plicního oddělení). Prostory

očkovacího centra jsou nejlépe dostupné přímo z Havlíčkova nábřeží nebo z vnitřního areálu
nemocnice průchozí brankou mezi 20. a 22. pavilonem.

Přes velkou snahu Zlínského kraje o získání maximálního počtu vakcín, je aktuálně k dispozici
omezené množství. Dle sdělení hejtmana Zlínského kraje je předpoklad, že než se na všechny
dostane, může to trvat i více než 4 týdny. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou na kraj dodávány
postupně, prosíme o trpělivost.

Více informací na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.krzlinsky.cz/in%C2%ADformace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html

