Zde najdete všechny aktuální
dokumenty ke stažení.
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Tyto informace jsou určeny k předání občanům.

OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU
V OČKOVACÍM CENTRU
VÍTÁME VÁS V NAŠEM OČKOVACÍM CENTRU
Tyto pokyny Vás informují o okolnostech a průběhu očkování proti
koronaviru a o Vašich dalších krocích.
Děkujeme, že se necháte očkovat! Tím chráníte nejen sebe a své okolí,
ale přispíváte také k tomu, aby se pandemie dostala pod kontrolu.

I TOHLE TEĎ MUSÍTE VĚDĚT
• AHA! – Rozumím: 3R - Rozestupy – Ruce – Rouška
každý den! Také v očkovacím centru platí pravidlo
AHA na ochranu před koronavirem. Dodržujte
prosím dostatečné rozestupy, dodržujte hygienická
pravidla a noste roušku. V očkovacích centrech je
zajištěno dostatečné větrání.

• Chraňte sebe, své blízké a společnost: Očkovací
povinnost neexistuje. Avšak očkování proti koronaviru se velmi doporučuje, protože tím chráníte sami
sebe a nám všem umožňujete cestu z pandemie.

• Jedno je jisté: Kvalita, účinnost a bezpečnost
očkovacích látek se v Německu i v Evropě velmi
přísně kontroluje. To platí i pro očkování proti
koronaviru.

PROVĚŘENÍ OPRÁVNĚNOSTI
K OČKOVÁNÍ
V počáteční fázi očkování se zjišťuje
oprávněnost k očkování; zohledňuje se
především stupeň Vaší závislosti na péči, Váš
věk nebo Vaše činnost v oblasti zdravotnictví.
Proto si prosím kromě svého očkovacího
průkazu připravte i svůj občanský průkaz a
případně i potvrzení zaměstnavatele.

ZusammenGegenCorona.de

• Nezapomeňte: Myslete prosím na to, že plná
ochrana vyžaduje aplikaci dvou očkovacích dávek.

• STIKO (Stálá očkovací komise) doporučuje: Na
začátku zatím ještě není k dispozici dostatek
očkovací látky pro všechny. Proto se očkuje
postupně: Nejdříve musíme chránit ty, kteří jsou
nejvíce rizikoví. Cílem je postupně zajistit pro
všechny rovnoprávný přístup k očkování proti
koronaviru. Přednostně budou očkováni občané,
kteří jsou vystaveni obzvláště vysokému riziku
těžkého nebo smrtelného průběhu nemoci nebo
ti, u kterých existuje vzhledem k povolání vysoké
riziko, že se sami nakazí nebo nakazí osoby závislé
na péči.

• Občanský průkaz pro zjištění Vašeho věku.
U starších osob je podstatně vyšší riziko těžkého nebo
smrtelného průběhu onemocnění COVID-19. Proto
budou očkovány nejdříve.

• Potvrzení zaměstnavatele pro zjištění Vaší profesní skupiny.
Zaměstnanci ve zdravotnických a pečovatelských
zařízeních jsou vystaveni vzhledem k povolání vysokému
riziku, že se sami nakazí nebo nakazí osoby závislé na péči.
Také oni jsou oprávněni k očkování v počáteční fázi.
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OČKOVACÍM CENTREM
V 6 KROCÍCH.
PROVĚŘENÍ OPRÁVNĚNOSTI K
OČKOVÁNÍ A REGISTRACE
Dobře, že jste přišli! Zaregistrujte se v registraci
a nechte si ověřit, zda jste k očkování oprávněni.

ČEKÁRNA A INFORMAČNÍ KOUTEK
Předtím, než budete poučeni lékařem, můžete
v čekárně shlédnout informační film.

Film najdete zde:
www.corona-schutzimpfung.de

OBJASNĚNÍ OD LÉKAŘE
Informační film Vám poskytne mnoho důležitých informací. Kromě toho
dostanete také informační materiál a formulář informovaného souhlasu
s očkováním. Tyto podklady si prosím pečlivě přečtěte.
Mimo to budete mít příležitost k individuálnímu rozhovoru: Od lékaře
si nechte vysvětlit zdravotní otázky k očkování proti koronaviru. Pokud
máte vlastní otázky k tématu, zeptejte se na ně lékaře.
Pak prosím podepište informační materiál i formulář informovaného
souhlasu s očkováním. Od každého dokumentu obdržíte podepsanou kopii.
Informační materiál: Co přesně je COVID-19, jaké příznaky jsou typické a proč je tato
nemoc tak nebezpečná? Jak funguje očkovací látka, jak se chová v těle a jak účinná je?
Na co dbát před očkováním a po něm? A jaké reakce po očkování a vedlejší účinky by se
mohly vyskytnout? Tento informační materiál dává odpovědi na nejnaléhavější otázky v
souvislosti s očkováním proti koronaviru.
Formulář informovaného souhlasu s očkováním: Zde uvedete údaje
o svém zdravotním stavu, o dřívějších očkováních a existujících
alergiích. Očkující lékař/ka se Vás případně ještě znovu zeptá na
podrobnosti k Vašim údajům. Svým podpisem vyjadřujete výslovný
souhlas s očkováním proti koronaviru.
Pod tímto QR kódem
najdete všechny aktuální
dokumenty ke stažení.

Buďte stále informováni!
K webové stránce a přihlášení k odběru Zpravodaje:
www.corona-schutzimpfung.de

Prostřednictvím sociálních médií:
bmg.bund
bmg_bund

BMGesundheit
bundesgesundheitsministerium
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OČKOVACÍM CENTREM
V 6 KROCÍCH.
OČKOVÁNÍ
Vše připraveno, vyhrňte si rukáv: Budete
očkováni. Očkování proti koronaviru provádí
vyškolený personál. Očkování bude zapsáno do
Vašeho očkovacího průkazu, mimo jiné i s uvedením čísla šarže očkovací látky. Pokud byste
neměli očkovací průkaz, dostanete náhradní
potvrzení.

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI
Pro jistotu ještě chvíli počkejte v oddělené čekárně pod
lékařským dohledem.
Ke své účasti v průzkumu snášenlivosti očkovacích látek
proti COVID-19 použijte prosím aplikaci SafeVac 2.0
Institutu Paula Ehrlicha (v Apple App Store nebo Google
Play Store). Tam můžete uvést případné vedlejší účinky.
O vedlejších účincích byste také měli informovat i svého
praktického lékaře, který může potíže dále ověřit a provést
další vyšetření. Vedlejší účinky je možné hlásit také přímo
na internetových stránkách Institutu Paula Ehrlicha, v
lékárně nebo výrobci. Ti potom předají možné příznaky v
souvislosti s očkováním centrálním pracovištím.

Zde můžete nahlásit
své vedlejší účinky.

CHECK-OUT A TERMÍN
DRUHÉHO OČKOVÁNÍ
První očkování proti koronaviru jste úspěšně absolvovali.
Myslete prosím na to, že potřebujete druhé očkování a že
plné ochrany po očkování bude dosaženo teprve dva až
tři týdny po druhém očkování. Na druhé očkování s sebou
určitě opět přineste svůj očkovací průkaz nebo náhradní
potvrzení.
I tak ale prosím dodržujte pravidlo AHA+L+A (3R +
pravidelně a dobře větrejte + aplikace eRouška):
Rozestupy, ruce, rouška každý den

Buďte stále informováni!
K webové stránce a přihlášení k odběru Zpravodaje:
www.corona-schutzimpfung.de

Prostřednictvím sociálních médií:
bmg.bund
bmg_bund

BMGesundheit
bundesgesundheitsministerium
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Aby očkování chránilo, je důležitá a nezbytná druhá očkovací dávka. Myslete
prosím na to, že plné ochrany dosáhnete teprve po druhé očkovací dávce proti
koronaviru. Proto je důležité, abyste se nejpozději do tří až čtyř týdnů dostavili
do našeho očkovacího centra k aplikaci druhé dávky.
Sem prosím zapište termín svého druhého očkování:

CO JE DOBRÉ VĚDĚT: APLIKACE, INFORMACE, AKTÉŘI
Zde najdete další spolehlivé zdroje informací v souvislosti s očkováním proti koronaviru.
Buďte stále informováni. Oficiální stránka s celkovým
přehledem informuje o všem v souvislosti s ochrannými opatřeními v době pandemie a o očkování proti
koronaviru. Kromě toho tam najdete
mnoho dokumentů a materiálů pro
občany a odborníky:
corona-schutzimpfung.de

Případné příznaky po očkování nahlaste. Nahlásíte
jednoduše pomocí aplikace SafeVac 2.0 Institutu Paula
Ehrlicha nebo na níže uvedené webové stránce:

nebenwirkungen.bund.de
Termíny a první informace v souvislosti s ochrannými
opatřeními a očkování proti koronaviru získáte na
celostátní bezplatné informační lince 116 117.
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Další aktuální pokyny a odborné informace
nabízejí i tyto úřady a instituce:

infektionsschutz.de/coronavirus

rki.de/covid-19-impfen

pei.de/coronavirus

