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PŘIHLÁŠKA NA COVID-19-OČKOVÁNÍ 
kompaktní informace

Chcete se přihlásit na očkování proti Covidu-19? Otevřete stránku www.ooe-impft.at a klikněte na přepínací plo-
chu „kliknout zde pro registraci termínu na očkování“. 

1. vyplňte své údaje, zkontrolujte je a dejte svůj souhlas se zpracováním Vašich dat podle Základního nařízení o 
ochraně dat (DSVGO), klikněte na „pokračovat“ pro dokončení registrace.

2. Zvolte si očkovací místo s volnými termíny a klikněte na “pokračovat“.

3. Zvolte si termín, který Vám vyhovuje. U každého termínu je uveden typ používané očkovací látky. Ještě zkon-
trolujte Vaše údaje jako je emailová adresa a telefonní číslo. 

4. Dejte svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů podle DSVGO a klikněte na “dokončit rezervaci“.

5. Nyní jste si úspěšně zaregistrovali termín na očkování, který bude spolu se všemi informacemi o očkovacím 
termínu potvrzen na Váš email. Vytvoření mailu s potvrzením termínu může nějakou dobu trvat, než ho 
obdržíte. Nepřijde-li Vám mail, podívejte se také do složky SPAM. V příloze najdete také informační formulář, 
který je nutno vyplnit a podepsat a přinést s sebou k očkování. (Nemůžete-li se z obzvláště závažných důvodů 
dostavit k očkování, stornujte termín v potvrzovacím mailu pod „stornobutton“ a rezervujte si nový termín. 
Dvojí rezervace není možná.)

Dostavte se přesně podle rezervovaného očkovacího termínu na zvolené očkovací místo (je uvedeno v potvrz-
ovacím mailu) a přineste s sebou k očkování 

• průkaz s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz)

• očkovací průkaz (pokud jej máte)

• číslo sociálního pojištění (např. e-card), nutné pro zapsání do elektron. očkovacího 
    průkazu

• informační formulář (vyplněný a podepsaný)

Vezměte s sebou také potvrzení o očkovacím termínu.

Informujte lékařku/lékaře, který očkuje na místě, o případných nemocech a známých alergiích. Předložte proto i 
Váš případný alergický průkaz. 

Při registraci budou prověřeny Vaše osobní údaje a poté následuje před očkováním informační pohovor s 
lékařkou nebo lékařem. Pak budete naočkován do horní paže. 

Po očkování počkejte ještě 20 minut v dohlížecím prostoru. Dojde-li k vedlejším účinkům nebo alergické reakci, 
přítomný záchranný zdravotnický personál může dotyčným rychle pomoci. 

Než opustíte místo očkování, bude do očkovacího průkazu zapsáno očkování.

Důležité! Dodržte termín a čas očkování!

Nemůžete-li se z obzvláště závažných důvodů dostavit k očkování, stornujte nezbytně termín v potvrzovacím 
mailu pod „Stornobutton“ a rezervujte si nový termín. Dvojí rezervace není možná.

Registrace je možná pouze s rakouským číslem sociálního pojištění. Ve všech ostatních případech můžete 
požádat o termín emailem na buergerservice@ooe.gv.at, kde je nutno uvést tyto údaje: jméno a příjmení, okres, 
poštovní směrovací číslo, místo bydliště, ulici, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu. 

Pokud nutno, projděte nezodpovězené otázky prvně s Vaší lékařkou nebo lékařem.

www.land-oberoesterreich.gv.at
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