
Stav: 21. června 2021

Očkování vás chrání před infekcí koronavirem. Koronavirus způsobuje onemocnění COVID-19. 
 COVID-19 může mít lehký průběh. V tom případě si nemocní stěžují na kašel, horečku, rýmu 
a  bolesti v krku. Existují však i závažná onemocnění. V tom případě nemocní již nemohou dýchat. 
Nebo onemocní zápalem plic. 

Očkování proti koronaviru je  bezpečné
Vakcíny v Německu jsou bezpečné. Platí to pro všechny 
 vakcíny, včetně vakcíny proti koronaviru.

· Dříve, než jsou vakcíny schváleny k použití, jsou důkladně
testovány. I po schválení se vakcíny dále testují. Zohledňují
se nové poznatky.

· Reakce těla po očkování je normální. Můžete mít bolesti
v místě aplikace očkovací látky. Nebo se můžete cítit
 unavení a vyčerpaní. Normální je i horečka a zimnice.
Tyto potíže po 2 až 3 dnech odezní.

· Velmi vzácně se objeví další vedlejší účinky. Těmito
 vedlejšími účinky mohou být například silné bolesti hlavy.
Pokud nežádoucí účinky po několika dnech nezmizí,
měli byste vyhledat svého praktického lékaře.

· Neexistují důkazy o tom, že by očkování způsobovalo
 dlouhodobé újmy. Očkování rovněž nemá žádný vliv
na schopnost mít děti.

 Očkování proti koronaviru – 
 bezpečné a účinné! 

Do poloviny června 2021 
 zemřelo v Německu na 
 COVID-19 více než 90 000 lidí.

Další informace o očkování naleznete 
na  našich internetových stránkách:
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Očkování proti koronaviru je účinné
Očkování zajistí, že si tělo vytvoří obranyschopnost.  
Jste tak dobře chráněni před závažným onemocněním.
Stále však existuje velmi malé riziko, že onemocníte COVID-19. 
Proto je nadále důležité dodržovat pravidla 3R+větrání  
(AHA + L znamená ruce, roušky, rozestupy + větrání): 

· Udržovat rozestupy.

· Mýt si ruce/dodržovat hygienu, tedy kašlat nebo kýchat
do podpaží. Nebo používat kapesník.

· Nosit v každodenním životě roušku.

·  Pravidelně větrat.

Jak se nechat naočkovat 
Očkování je dobrovolné a zdarma.
Můžete se nechat naočkovat 

· v ordinacích praktického lékaře

· v očkovacích centrech

· mobilními očkovacími týmy

Očkování provádějí lékaři nebo zdravotníci.
Na očkování si musíte registrovat termín. Informace 
o  očkování získáte na adrese www.116117.de nebo
na telefonním čísle 116117.

Bestellnummer 62300012
bestellung@bzga.de

https://www.116117.de/de/index.php


Postup při očkování proti koronaviru:
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Stav: 8. června 2021

Přihlášení Čekání Informativní rozhovor

Očkování Čekání Odhlášení

 ·Vydání informačního letáku

 ·Vydání dotazníku osobní anamnézy

 ·Čtení informačního letáku 

 ·Vyplnění dotazníku

 ·Informace o možných reakcích  
na očkování a vedlejších účincích

 ·Objasnění otázek

 ·Podepsání formuláře o souhlasu

 ·Aplikace vakcíny injekcí 
do horní části paže

 ·Sledování po dobu 15–30 minut

 ·V případě výskytu alergických 
reakcí nebo oběhových problémů lze 
ihned provést lékařské ošetření.

 ·Vydání očkovacího průkazu 
nebo potvrzení o očkování
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