
INFORMACE O PRŮBĚHU OČKOVÁNÍ A VAKCÍNĚ 

 

 

1) Kolik času celý proces očkování zabere? 

Na celý proces si vyhraďte 30 minut. Čtvrt hodiny trvají administrativní záležitosti, následuje konzultace s lékařem 

a provedení samotného výkonu (aplikace vakcíny). Poté doporučujeme setrvat 15-20 minut v čekárně, abychom 

minimalizovali riziko negativní reakce.  

 

2) Co si mám vzít s sebou na očkování? 

Doklad totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas) a zdravotní průkaz pojištěnce. Na místě bude vyžadováno rovněž 

sdělení e-mailu a telefonního čísla.  

Dotazník pro očkované bude k dispozici pro vyplnění na místě nebo si jej můžete přinést již vyplněný – viz soubor 

„Dotazník pro očkované“. 

Pro snadnější aplikaci doporučujeme obléknout svršek s krátkým rukávem. 

 

3) Jakou vakcínou očkujete? 

Aktuálně dostupnou, což je právě teď vakcína spol. Pfizer a spol. Moderna. U vstupu je vždy vyvěšena informace, 

jakým typem vakcíny se konkrétní den očkuje.  

Příbalový leták k vakcíně od Pfizer/BionTech zde: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf 

Příbalový leták k vakcíně od Moderny zde: https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/anx_150575_cs.pdf 

 

8) Je vakcína účinná i u lidí, kteří prodělali COVID-19? 

Přestože zatím nejsou známy dostatečné údaje, očekává se, že ano. Mezi prodělanou nákazou a očkováním se 

doporučuje rozestup 90 dní. 

 

9) Kdy nemůže být vakcína podána? 

Jedinou absolutní kontraindikací je anafylaktická reakce na předchozí dávku stejné nebo podobné vakcíny. 

 

10) Kolik dávek vakcíny musím dostat? 

U Pfizeru se budou aplikovat 2 dávky, přičemž na druhou dávku se dostavíte nejdříve za 42 dnů.  

U Moderny se rovněž aplikují dvě dávky, přičemž druhá s odstupem 42 dní. 

 

11) Kdy mi bude vystaven certifikát, že jsem očkovaný? 

Certifikát je vydáván po aplikaci 2. dávky vakcíny přímo v očkovacím centru. Dále je posílán e-mailem, který jste při 

registraci na očkování zadávali. Heslo, kterým je tento e-mail chráněn, vám bude zasláno zvlášť v SMS na tel. číslo, 

které jste uvedli při registraci. 

O certifikát lze požádat také online na Očkovacím portálu občana: https://ocko.uzis.cz/. 
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