
Očkování proti Covid-19
Informace o postupu očkování pro první 
rizikovou skupinu občanů nad 80 let

Dne 15. 1. 2021 se v České republice začalo očkovat vakcínou proti virové  
infekci Covid-19. Očkování je dobrovolné a je plně hrazené z veřejného  
zdravotního pojištění.

Prvním krokem, který musí každý, kdo chce podstoupit očkování na Covid-19 
splnit, je registrace do Centrálního registračního systému.  

Pokud máte přístup k internetu a ovládáte práci s ním, je prvním krokem registrace 
k očkování, která probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému  
https://crs.uzis.cz, nebo https://registrace.mzcr.cz. V prvním kroku zadáte 
číslo svého mobilního telefonu a následně obdržíte SMS zprávou PIN 1. S ním 
pak vyplníte všechny potřebné osobní údaje a preferované místo očkování.

Pro naše město je nejbližší Nemocnice Nymburk. V tomto městě by také  
v nejbližší době mělo vzniknout další velkokapacitní očkovací centrum.

Poté budete čekat na to, až Vám další SMS zprávou přijde PIN2. Ten obdržíte 
až ve chvíli, kdy bude na Vámi vybraném očkovacím místě k dispozici vakcína.

Pokud práci s internetem neovládáte a nemáte ani rodinné příslušníky, kteří 
by Vám s registrací pomohli, volejte bezplatnou informační linku ke koronaviru 
1221, která je k dispozici v pracovních dnech od 8.00 do 19.00 hodin a o víkendu  
od 9.00 do 16.30 hodin. 

Dalším, kdo Vám může pomoci s registrací k očkování je pečovatelská služba,  
pokud jste jejími klienty nebo sociální odbor Městského úřadu Lysá nad Labem  
na tel. 605 484 941.

Pokud nemáte nikoho, kdo by Vás na očkování do nemocnice dovezl, opět  
svým klientům pomůže pečovatelská služba nebo je všem ostatním občanům  
připravena služba Senior taxi – tel. 734 577 833.

V našem městě není prozatím vyřešeno očkování občanů, kteří jsou ze  
zdravotních důvodů upoutáni na lůžko. Předpokládáme, že očkování těchto 
občanů budou zajišťovat praktičtí lékaři. 

O všech dalších změnách Vás budeme informovat místním rozhlasem,  
mobilním rozhlasem či v dalším čísle měsíčníku Listy.

Ing. Kamila Kuchařová
sociální kurátorka MěÚ Lysá nad Labem


