
Zavolejte svému psychologovi nebo psychiatrovi.
Poproste ho o speciální kód na očkování proti koronaviru.
 
Připravte si zprávu z vyšetření od tohoto lékaře.
Nemusíte chodit k lékaři pro novou zprávu.
Zpráva může být i z dřívějšího vyšetření.

Nechodíte k psychologovi ani psychiatrovi?
Zeptejte se svého praktického lékaře na radu.
Například vám může dát kontakt na psychologa nebo psychiatra.

Co musíte udělat před přihlášením na očkování

Do 15. května se můžete k očkování přihlásit neboli registrovat.

Přihlášení se dělá přes registrační systém.
To je internetová stránka https://registrace.mzcr.cz/.
Napíšete sem mobilní telefonní číslo.

Na toto číslo vám přijde zpráva, ve které bude PIN.
PIN je šestimístné číslo.
PIN napište na tuto internetovou stránku.

Otevře se vám formulář a do něj vyplníte:
Jméno, příjmení, rodné číslo, občanství, zdravotní pojišťovnu,
místo trvalého bydliště a mobilní telefonní číslo.
 
Vyberete si očkovací centrum, kde se chcete nechat naočkovat.

Zaškrtnete kolonku Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina.
Napíšete kód, který jste dostali od lékaře.
Vyplníte další kolonku, kde bude napsáno
Vrozený nebo získaný kognitivní deficit.

Teď jste přihlášení neboli registrovaní na očkování.
Na mobil vám přijde zpráva s potvrzením.
Musíte si ještě objednat termín očkování.

Jak se přihlásíte na očkování
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Musíte počkat až vám přijde další zpráva na mobil.
V této zprávě bude napsaný druhý PIN neboli PIN 2.
PIN 2 je šestimístné číslo.

Objednání se dělá přes rezervační systém.
To je internetová stránka https://reservatic.com/ockovani.
Napíšete sem rodné číslo a PIN 2.
 
Vyberete si datum a čas prvního očkování.
Na stránce pak uvidíte potvrzení.
Bude tam napsaný den a čas prvního očkování i druhého očkování.
Na mobil vám přijde zpráva s potvrzením.

Nyní jste objednaní na očkování.
Ve vybraný den a čas jděte do očkovacího centra, které jste si vybrali.

Termín očkování je možné také zrušit nebo změnit.
Nejjednodušší je zavolat na telefon 1221.
Tam vám poradí, jak na to.

 

Jak si objednáte termín očkování
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