OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH
12 AŽ 15 LET (VČETNĚ)

12-15

KDO SE OČKUJE?

ČÍM SE OČKUJE?

Nezletilí ve věku 12 až 15 let (včetně). U očkování
je nezbytná přítomnost zákonného zástupce
(postačuje přítomnost pouze jednoho).

očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer)

KDE SE OČKUJE?
Ve vybraných očkovacích místech. Jejich seznam
naleznete na ockoreport.uzis.cz

KDY A JAK DOSTANU
CERTIFIKÁT EU COVID-19?
Certifikát je k dispozici ihned po očkování na
Očkovacím portálu občana ocko.uzis.cz kde ho
za pomoci data narození nezletilého a v registraci
zadaného emailu a telefonního čísla můžete
následně vyzvednout.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K očkování se lze přihlásit prostřednictvím Centrálního registračního systému - crs.mzcr.cz

1 REGISTRACE

2 REZERVACE



Z menu vyberte volbu Očkování krok 1:
Registrace



Z menu vyberte volbu Očkování krok 2:
Rezervace termínu



Po zadání telefonního čísla obdržíte PIN1, který
následně zadáte do systému (registrace.mzcr.cz).





Otevře se Vám registrační formulář.

Pomocí čísla pojištěnce nezletilého a obdrženého
PIN2 zarezervujete pro nezletilého termíny očkování
na vybraném očkovacím místě (rezervace.mzcr.cz).



Vyplňte údaje o nezletilém.





Vyberte si očkovací místo (jedná se o vybraná
očkovací místa, která umožňují očkování
nezletilých).



Odešlete žádost.



Na Vámi uvedený email Vám bude zaslán email
potvrzující registraci nezletilého.

Vyberete datum a čas prvního očkování na
očkovacím místě, které jste pro nezletilého
vybral/a. Termín pro druhé očkování se vygeneruje
automaticky sám na stejné očkovací místo
v intervalu dle aktuálně platných pravidel. Na
provedení rezervace máte 48 hodin od obdržení
PIN2.





Na Vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS
potvrzující registraci nezletilého.

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete
rezervaci termínu do 48 hodin, jste vrácen/a
zpět do registrace a čekáte na novou SMS
s výzvou z očkovacího místa.



Jakmile Vámi vybrané očkovací místo vypíše volné
termíny k očkování, bude na Vámi uvedené telefonní
číslo zaslána zvací SMS s identifikačním číslem
a PIN2. Oba tyto údaje budete potřebovat pro
rezervaci termínů pro nezletilého.



Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×,
poté Vaše registrace zaniká.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Odpovědi na dotazy týkající se rezervačního
systému, problémů s přihlašováním a dalších
technických a zdravotnických záležitostí
najdete na webu:

https://koronavirus.mzcr.cz

Popřípadě se obraťte na e-mail podpory:

covid-podpora@nakit.cz
Nebo na infolinku 1221, která je v provozu každý
den od 8 do 19 hodin.
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