Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se
více než rok potýká celý svět. Jen v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí
s touto nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je
očkování nadějí a velmi důležitou cestou k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme
byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě na dovolenou, ale i se normálně
společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona
Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života. V České republice jsou
k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna,
AstraZeneca a Johnson (od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají vysokou
účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)i českým Státním ústavem pro kontrolu
léčiv. V našem kraji očkují Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem,
Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů a úmrtí u očkovaných skupin
obyvatel. Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS
Cov-2) a bránit se proti němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky
onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací, která je pro všechny nová. Na
webu kraje jsou všechny informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně
uvedené. Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský
Prazdroj) zřídil informační linky, na které mohou senioři požádat o pomoc s registrací k očkování. Díky
spolupráci s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i
v odlehlejších částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např.
netradičně do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem informační kampaně je poskytnou
ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.
Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

V případě, že nebude využit graficky zpracovaný leták k registraci a rezervaci termínu, lze využít
níže uvedené:
Jak se zaregistrovat k očkování? K získání termínu očkování jsou nutné dva kroky.
KROK 1 – REGISTRACE DO SYSTÉMU
•
•

Na adrese registrace.mzcr.cz musíte vyplnit internetový registrační formulář, zadejte číslo
mobilního telefonu a odešlete. Následně Vám přijde SMS s kódem PIN 1.
Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný formulář – vyplňte požadované údaje a preferované místo
očkování a odešlete formulář.

KROK 2 – REZERVACE TERMÍNU
•
•

Čekejte na SMS s druhým PIN kódem – obratem přijde jen tehdy, jsou-li volné termíny.
Nepřijde-li PIN2 obratem, čekejte na "zvací" SMS. S její pomocí se lze přihlásit
na https://reservatic.com/ockovani a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervujte termín, zadejte přesný termín očkování vč. hodiny a
potvrďte.

Potvrzení o termínu očkování je možné stáhnout ve formátu PDF, přijde také na uvedený mail.
Termín druhé dávky se vytvoří automaticky. Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

