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se budou moci k oókování
registrovat osoby starší70 let věku.

REGlSTRAGE
] _ & r§gi§tras§,ma§r.§z
Zadejte do rezervačniho webu své teleíonni číslo.
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Na néj vám přijde PlN, který pak zadáte do systému
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otevře se vám ťormulář.
Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si preíerované

očkovacímísto.

odešlete žádost"

mffipLŇej;íuř *wrreffiffiA§m
Řnr*n,

*ck*v;*ni rl sant*tnérn
{]*n§ri*lrr l*r rexmrv**n ínl xyst*rnx
Br*hílr* vždy pudtr* v§ku, ff tů v€ v&e*h
*k*pin**§:, kť*r* js** v dan*m *kmrnžiku
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ť\*jvy$§i prinritu n:ii vĚdy věk, a t*
* *hie**m nn vy§§i ririh* těžkeh*
pl"ui:*hu ***ln**rr*nr *ovrd-l S,
i g *hl*ť*rrt na ť*, ť* s věk*m přibývá
pt*.et rr*xnýth *xern**nňni
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JAK?
Přihlášení bude probíhat
prostřed n ictvím Centrálního
rezervačníhosystómu. Nemůžete-Ii
§§ z dŮvodu nepříznivého
zdravotního stavu na očkovací
místo dostavit, kontaktuje svého
praktického lókaře.

REZERVACE
Po výzvě z očkovaciha nista dostanete §M§ s
PlíSř k provedeni rezervace k satnotnému *čkavání
tra wei:u
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Fomoci čisl* p*jištóx**, rož je rodn* čisi*,
a obdrženého PíN2 si termín zarezervuj*ie.
Vybcrte si daturn a čas prv*iil* *čk*váni. n*

rrrístó, kteró j§te §i při registraci vybralla, Termin

pro druhó nčkováníse vánt ar;tamaticky vysslre;|JJ*
sám na stcjném nčkovací*"t mislě. í,lm pt*v*d*ní
razervace nráte 7ž hodin,

PokutJ z jakóhokoli duvodu neprovedete
r*z*rvari do ?3 hadin, .isle vr*c*n,la zl:ět dc
r*gislrac* a čekáte ná nůvůtJ§M§ s výav*Lt
z očkavaciho místa.

Vránehla d* r*gixtracg můž*tebýt maxim;§lně
3x, pctá vaše registrac* taniká.

ím*nu termínu čijakékolidai§í amňny je

možn& prcvést n* inform*tní |in*e 1ř31, která
j* k disp*:ici kaĚdý d*n nd § dc 1§ h*din,

V případě neja§no§tí

dalšíinformace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz
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