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INFORMAČNÍ LIST  
O OČKOVÁNÍ NA OCHRANU  
PROTI KORONAVIRU 
 
KORONAVIRUS  
Koronavirus (SARS-CoV-2) je přenášen z člověka na člověka a způsobuje onemocnění COVID-19. Toto koronavirové 
onemocnění postihuje všechny nezávisle na věku.  
 
COVID 19 trvá několik dní až několik týdnů a je provázen příznaky jako horečka, kašel, ztráta čichu a chuti a dušnost.  
 
U těžkého průběhu nemoci dochází k zánětům dýchacích cest a jiných orgánů. Může pak dojít k tomu, že je nutná 
hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Onemocnění COVID 19 může mít dlouhodobé následky anebo skončit smrtí. 
Očkování je nejlepší ochranou proti této chorobě.  
 
PROČ BYSTE SE MĚL/A NECHAT NAOČKOVAT?  
Očkování Vás ochrání před těžkým průběhem onemocnění COVID 19.  
 
JAK PŮSOBÍ OČKOVÁNÍ?  
Vakcíny povzbudí tělo, aby vyvinulo protilátky. Ty Vás ochrání proti těžkému průběhu v případě, že jste vystaven/a 
virům COVID 19 (SARS-CoV-2). Očkování Vás na nejméně 6 měsíců chrání před těžkým průběhem nemoci. Pokud ve 
výjimečných případech onemocníte i přesto, že jste byl/a naočkován/a, COVID 19 má mnohem lehčí průběh  
a nedochází ke komplikacím a k úmrtí.   
 
Vakcíny neobsahují virus (SARS-CoV-2). Při očkování tedy nemůžete dostat COVID 19.  
 
JE OČKOVÁNÍ BEZPEČNÉ?  
Ano. Vakcíny byly kontrolovány a potvrdilo se, že jsou účinné a bezpečné. Všechny vakcíny proti COVID 19, které 
jsou v Evropě schválené, byly rozsáhle testovány, a jsou stále přísně kontrolovány. Z tohoto důvodu jim Evropská 
léková agentura (EMA) udělila registraci.  
 
KDO SE MŮŽE NECHAT NAOČKOVAT? 
Naočkovat se mohou nechat v závislosti na druhu vakcíny osoby od 12, popř. 18 let.  
Rovněž osoby trpící chorobami či predispozicemi (jako například cukrovka, vysoký krevní tlak, choroby srdeční, astma) 
mohou být naočkovány. Předem se mohou poradit se svým ošetřujícím lékařem a potom se rozhodnout, zdali se chtějí 
nechat naočkovat.  
Rovněž osoby trpící alergiemi (jako například alergie na určité potraviny, na pyly a na domácnostní prach, 
nesnášenlivost antibiotik) mohou být naočkovány, protože vakcína tyto látky neobsahuje. Informujte prosím o svých 
alergiích lékaře při rozhovoru s očkovaným a přineste si s sebou svůj průkaz alergika.   
 
KDO NEMÁ BÝT OČKOVÁN? 
Když zrovna máte těžkou infekci s vysokou teplotou (více než 38 °C), konzultujte prosím se svým ošetřujícím lékařem, 
než se necháte naočkovat.  
 
Když jste těhotná, myslíte si, že jste těhotná, anebo plánujete těhotenství, poraďte se prosím se svým ošetřujícím 
lékařem.  
Když jste momentálně onemocněl/a nemocí COVID 19 (až 4 týdny po prvním pozitivním PCR testu). 
 
 



TSCHECHISCH 

 

MAJÍ SE NECHAT NAOČKOVAT OSOBY, KTERÉ JIŽ COVID 19 PRODĚLALY? 
Po prodělané nemoci COVID-19 se můžete znovu nakazit. Proto by se i osoby, které již COVID 19 prodělaly, měly nechat 
naočkovat.  
Očkování by ale měly obdržet až 4 týdny pro prodělané chorobě. 
 
KDE A KDY SE MOHU NECHAT NAOČKOVAT? 
Očkovat se můžete na různých místech. Můžete si buď rezervovat termín, anebo se bez rezervace termínu dostavit na 
očkovací místo. Aktuální stanoviště a otevírací doby naleznete na: impfservice.wien 
 
JAK PROBÍHÁ OČKOVÁNÍ?  
Očkování je dobrovolné. Za očkování nemusíte nic platit.  
 
Před očkováním obdržíte dotazník (dotazník očkovaného), který musíte vyplnit. Máte-li k očkování nějaké otázky, 
můžete je před očkováním probrat s lékařem.  
 
Na očkování s sebou prosím přineste svou kartu pojištěnce e-Card (pokud máte) a očkovací průkaz (pokud máte). Děti 
do 14 let se prosím dostaví se svým zákonným zástupcem anebo s prohlášením o souhlasu, který vystavil zákonný 
zástupce dítěte. 
Při očkování dostanete injekci do paže. Injekční stříkačka obsahuje vakcínu. Po očkování musíte ještě cca 20 minut 
setrvat v místě očkování. Pokud se po očkování nebudete cítit dobře, sdělte to prosím lékaři anebo zdravotnickým 
pracovníkům v místě očkování.  
 
Existují různé vakcíny. V závislosti na tom, o jakou vakcínu se jedná, obdržíte až 2 dávky a eventuálně posilovací dávku. 
Druhá dávka se očkuje několik týdnů po první dávce. 
 
MOHU SI VYBRAT, JAKOU VAKCÍNOU SE NECHÁM NAOČKOVAT? 
V závislosti na věku a na dostupnosti vakcín si vakcínu můžete také vybrat. 
 
MŮŽE MÍT OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19 VEDLEJŠÍ ÚČINKY?  
Očkování může způsobit nepříjemné vedlejší účinky, které se dají jednoduše a dobře utlumit. Jsou to např. bolest, otok 
nebo zarudnutí v místě vpichu. Po očkování se často dostaví únava anebo na příklad bolest hlavy či mírně zvýšená 
teplota. Rovněž se může vyskytnout nevolnost, zvracení anebo zimnice.  
 
Tyto vedlejší účinky jsou ale normální reakcí na očkování. Dochází k nim, protože se tělo připravuje na obranu proti 
patogenům. Nežádoucí účinky většinou po několika dnech zmizí. Z 10 naočkovaných osob zaznamená nežádoucí 
účinky 1 osoba a více. 
 
MUSÍM NOSIT FFP2 RESPIRÁTOR, I KDYŽ JSEM NAOČKOVANÝ/Á? 
I přesto, že jste již obdržel/a očkování, musíte i nadále dodržovat bezpečností předpisy, jako ochrana úst a nosu/FFP2 
respirátor, pravidla dodržování rozestupu a hygienické předpisy.  
 
ODKAZY NA DALŠÍ INFORMACE 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-
Schutzimpfung.html 


