
POSILOVACÍ DÁVKA PROTI COVID-19  
PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET

PROČ SE NECHAT OČKOVAT POSILOVACÍ DÁVKOU?

JAK SE K OČKOVÁNÍ OBJEDNÁM?

„OČKOVÁNÍ – OCHRAŇTE SEBE, I SVÉ OKOLÍ“

Každý, komu uplynulo 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu,  
a posilovací dávka je pro něho schválena (nyní pro starší 12 let). Zvláště (životně) důležitá je pak posilovací dávka pro seniory a 

chronicky nemocné, u kterých je pokles ochrany rychlejší, a pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociální péči, kteří  
s těmito pacienty a klienty přicházejí do kontaktu.

KDO BY SE MĚL NECHAT OČKOVAT?

V den, kdy vám uplyne 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu, obdržíte  
zvací email anebo SMS ve tvaru „CPOJ 12xx34xx56 se muze registrovat na posilujici davku ockovani proti covid-19. Kontaktujte 

praktickeho lekare nebo se registrujte na crs.mzcr.cz.“ Také se Vám objeví upozornění v aplikaci Tečka, pokud ji máte.

JAK POZNÁM, ŽE MÁM NÁROK NA POSILOVACÍ DÁVKU?

Bez ohledu na očkovací látku použitou v základním schématu si jako posilovací dávku můžete zvolit jednu z mRNA vakcín:  
Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, nebo Spikevax od firmy Moderna 

JAKÉ OČKOVACÍ LÁTKY SE POUŽÍVAJÍ?

PŘES SVÉHO  
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Zavolejte svému praktickému lékaři, 
zeptejte se, zda očkuje a pokud ano, 
domluvte si termín.

Očkování proti covid-19 snižuje riziko, že se sami nakazíte nebo že nakazíte někoho  
jiného, snižuje riziko, že budete mít příznakový průběh, skončíte v nemocnici, budete vyžadovat 

intenzivní péči nebo zemřete, také snižuje riziko dlouhodobých následků nebo vzniku nových variant 
viru. Jako u jiných očkování ochrana s časem klesá a riziko se opět zvyšuje.  

Tento pokles je u každého jiný a nelze předvídat. Posilovací dávka rychle vytvoří velmi dobrou 
ochranu. Základní očkování a posilovací dávka jakmile je možná, je to nejlepší, co můžete  

udělat pro sebe, ale i pro ty, které máte rádi.

BLIŽŠÍ INFORMACE K POSILOVACÍM DÁVKÁM NA WWW.CESKOOCKUJE.CZ

PŘES OČKOVACÍ MÍSTA
jejich seznam najdete na stránce 
ockoreport.uzis.cz

OČKOVACÍ MÍSTA S REGISTRACÍ
Na stránce registrace.mzcr.cz si  
vytvoříte registraci, ve které si vyberte 
konkrétní očkovací místo. Jakmile  
na tomto očkovacím místě budou volné 
termíny, přijde vám SMS a na stránce 
reservatic.com si zarezervujete konkrétní 
den a čas očkování.

OČKOVACÍ MÍSTA 
BEZ REGISTRACE
Na některá očkovací místa můžete přijít 
kdykoliv, bez registrace a bez rezervace 
termínu, ale musíte si zde vystát frontu.

Pokud potřebujete jakoukoliv  
radu nebo pomoc, obraťte se na  
LINKU 1221.


