
k očkování proti  

COVID-19
INFORMACE

Koronavirová horká linka Spolkového ministerstva zdravot-
nictví pro všeobecné dotazy  
Po až Čt: 8 až 18 hod. / Pá: 8 až 12 hod.
tel. +49 (30) 346 465 100

Internetové stránky s všeobecnými informacemi o očkování, 
vysvětlení mýtů o očkování, rizicích a nežádoucích účincích 
a informace o schválení, účinnosti a bezpečnosti vakcín
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

V očkovacím centru
Telefonické objednání termínu na očkování na čísle 116117 
nebo po online registraci (termín dostanete prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS).

IV některých spolkových zemích je možné i očkování v 
očkovacích centrech bez předchozího objednání. 

KDE MŮŽU ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19?

U praktického nebo odborného lékaře
Jednoduše zavolejte svého praktického lékaře a rovnou 
se objednejte.

U mobilního očkovacího týmu
V mnoha městech fungují mobilní očkovací týmy (např. 
v autobusech), které umožňují očkování bez objednání.

Informace o očkování proti COVID-19  
v různých jazycích

vakcína mRNA:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vektorová vakcína:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ?

DOBRÉ DŮVODY, PROČ SE NECHAT OČKOVAT
Očkování je bezplatné, testy si od 11. října musíte hradit 
sami. Pro návštěvy v nemocnicích a ústavech sociální péče, 
pro přístup do vnitřních prostor gastronomických podniků, 
ubytování v hotelech, akce a služby, při nichž dochází k úz-
kému kontaktu mezi osobami (např. kadeřnictví) platí pra-
vidlo 3G (geimpft - genesen - getestet), tedy povinnost mít 
u sebe doklad o očkování, uzdravení nebo testování. 

Pro očkované neplatí žádná omezení kontaktů.  
Vaše očkování minimalizuje riziko nákazy vás samotných 
a přenos viru na neočkované (děti mladší 12 let, osoby s 
chronickým onemocněním) ve vašem okolí. 

Významně snižuje riziko těžkého a dlouhého průběhu covi-
du. Pravděpodobnost závažné reakce na očkování je nižší 
než riziko těžkého nebo dlouhého průběhu covidu. Bez 
očkování má každý 7. pacient těžký průběh onemocnění.

Malé píchnutí pro člověka, ale velký skok pro zdraví nás 
všech.Procedura očkování zpravidla trvá maximálně půl 
hodiny. 
Pro mnoho očkovaných znamená návrat do normálního 
života a méně opatření.

Jiný jazyk? Jednoduše naskenujte QR kód a stáhněte soubor PDF.

Zde jednoduše najdete všechny možnosti očkování pro vaši lokalitu, deset dobrých důvodů, proč se nyní nechat očkovat, a všech-
ny důležité podklady, které potřebujete pro očkování. V případě dotazů vám pomůže i vedení objektu.
www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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