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Proč se máte nechat očkovat?
Očkování Vás chrání proti těžkému průběhu nemoci způsobenou Covidem19.

Covid-19-Očkování - kompaktní informace

Jak očkování působí?
Očkování stimuluje Váš organismus, aby vytvářel protilátky. Tyto protilátky Vás chrání před těžkým průběhem 
choroby, pokud se nakazíte novým koronavirem (SARS-CoV-2). Očkovací látky ale neobsahují virus (SARS-CoV-2). 
Nemůžete tedy onemocnět Covidem19 z očkování.

Je očkování bezpečné?
Ano. Očkování bylo testováno na bezpečnost a Evropská léková komise EMA schválila registraci. Očkování je 
bezpečné i pro osoby s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce a astmatem.

Kdo se může nechat očkovat?
Všechny osoby od ukončeného 12. roku života, které v Rakousku bydlí, nebo zde pracují, (např. i denní pendleři) a osoby 
bez rakouského čísla sociálního pojištění. Jste-li těhotná, nebo trpíte nemocemi nebo máte zvýšené zdravotní riziko, 
promluvte o očkování se svou lékařkou nebo lékařem.

Existují vedlejší účinky z očkování proti COVIDU-19?
Očkování může způsobit bolest nebo zarudnutí na místě vpichu, dále bolesti hlavy, horečku a svalové křeče. Tyto 
vedlejší účinky po očkování jsou poměrně časté, ale jsou normální reakcí Vašeho organismu a zmizí většinou bě-
hem několika dní. Po očkování budete ještě ca. 20 minut pod dohledem lékařského personálu pro případ alergický-
ch reakcí. 

Jak dostat termín na očkování?
Klikněte v internetu na www.ooe-impft.at na tlačítko „registrovat termín na očkování“ Po zadání Vašich údajů 
můžete zvolit z volných termínů v celém Horním Rakousku Vám vyhovující termín. Obdržíte pak potvrzení mailem. 
Toto potvrzení vezměte s sebou na očkování.  
 
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. 

Co je nutno vzít s sebou na 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), najdete pod www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/

Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html.
Informujte lékařku/lékaře, který očkuje na místě, o případných nemocech a známých alergiích. Předložte proto při 
očkování i Váš případný alergický průkaz. 

Další informace k očkování proti COVIDU 19 najdete online na: www.ooe-impft.at
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https://www.ooe-impft.at
mailto:buergerservice%40ooe.gv.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.
https://www.ooe-impft.at
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/

