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Registrace na očkování proti COVID-19 druhou posilovací dávkou
V souvislosti s rozhodnutím MZ
ČR o očkování druhou posilovací
dávkou
proti
onemocnění
COVID-19 si vás dovolujeme
informovat, že registrace do
našeho očkovacího centra v KV
Areně bude spuštěna od 15.
srpna 2022, v souladu s centrální
strategií MZ ČR.
Registrovat se na očkování přes
systém crs.uzis.cz mohou
osoby starší 18 let, kteří mají
odstup od první posilovací dávky
minimálně 4 měsíce a neprodělali
onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících. Přeočkování je prováděno mRNA
vakcínami - Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna). Do této doby se lze očkovat
bez registrace u praktických a ošetřujících lékařů nebo na vybraných místech, která naleznete
na ockoreport.uzis.cz.
Naše očkovací centrum funguje i nadále v KV Areně beze změny – vždy ve středu a v pátek
od 16:00 hod do 18:00 hod. Dle případného zájmu jsme kdykoliv připraveni provozní dobu
centra rozšířit.
Odborný názor vakcinologické společnosti, resp. MZ ČR je podat posilující dávku lidem na 60
let,
imunokompromitovaným,
pracovníkům
ve
zdravotnictví,
kteří
pečují
o
imunokompromitované, klientům v pobytových a sociálních službách a těm, kteří o ně pečují.
Na tomto základě aktuálně oslovujeme tato zařízení v našem kraji, kdy bude této ohrožené
skupině podána 2. posilovací dávka naším mobilním očkovacím týmem.
Dále je doporučeno načasování podání 2. posilující dávky k zajištění nejlepší ochrany
před onemocněním COVID-19 na exponované podzimní měsíce tak, aby protilátky pokryly
podzimní vlnu. Z tohoto důvodu je doporučena vakcinace na přelom srpen/ září a během září.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. provozuje nemocnici v Karlových Varech a Chebu. Nemocnice v Karlových Varech byla
založena již roku 1877 a v současné době má 432 lůžek a více než 1.200 zaměstnanců. Nemocnice v Chebu byla založena roku
1913 a provozuje na 241 lůžek a má více než 500 zaměstnanců. Základním posláním naší společnosti je poskytování akutní i
následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a
superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.
Kontakt: Markéta Singerová, tisková mluvčí Karlovarské krajské nemocnice a.s.: mluvci@kkn.cz, tel: +420 733 673 761,
www.kkn.cz.
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