Centrální rezervační systém slouží k objednání termínu
místě. Naleznete jej na:

..

očkování

na Vámi vybraném

očkovacím

CrS.UZIS.CZ

Vzhledem k omezeným dávkám očkovacích látek do ČR bude očkování probíhat postupně, kdy
přednost budou mít vybrané skupiny osob. Tato přednost je stanovená na základě věku, povolání
či zdravotního stavu. Objednání k očkování bude v centrálním rezervačním systému postupně
zpřístupňováno jednotlivým skupinám v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.
Objednání k očkování se skládá ze dvou kroků:

Q

REGISTRACE = 1. krok k Vašemu očkování
•

ve webovém prohlížeči zadejte adresu: crs.uzis.cz

®

•

Registrace slouží k vytvoření databáze osob, které v danou chvíli splňují podmínky
pro očkování.

•

K provedení registrace si nachystejte mobilní telefon a kartičku pojištěnce.

Reglstrace

•

Registrace spočívá ve vyplnění online registračního formuláře a výběru očkovacího
místa.

•

Po vyplnění a uložení registračního formuláře se Vám zobrazí ukončovací stránka
informující o potvrzení registrace.

•

Po úspěšné registraci budete zařazeni do tzv. fronty.

Olkovani krok · 1:
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REZERVACE = 2. krok k Vašemu očkování
•

Rezervace slouží k objednání se k očkování na konkrétní datum a čas na Vámi
vybraném očkovacím místě. Lze ji provést pouze po úspěšné registraci.

•

Jakmile bude na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín k očkování, obdržíte
SMS zprávu s PIN 2 kódem, který budete potřebovat pro provedení rezervace.
Volné termíny k očkování vychází z dodávek vakcín na dané
a z kapacity očkovacího místa.

očkovací

místo

K provedení rezervace tak můžete být vyzváni buď okamžitě po registraci, ale
i za několik dní po registraci.
•

ve webovém prohlížeči zadejte adresu: reservatic.com /ockovani

•

K provedení rezervace termínu k očkování zadejte nejprve PIN 2 kód, který jste
obdrželi v SMS zprávě.
PIN 2 kód je platný do doby, než jej zadáte pro provedení rezervace.

•

Pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci.

•

Termín očkování druhé dávky Vám bude vybrán na očkovacím místě po aplikaci první
dávky očkování.

Pokud si nevíte rady, poproste o pomoc někoho ze svých blízkých,
svého praktického lékaře, nebo volejte na linku 1221.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI
C:ESKÉ REPUBLIKY

~

~ ~~":'T.RÁ!-Nf

~

-/;

~

RIDICI TYM
COVID-19

IS:•211'22i

