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OČKOVÁNÍ JE 
DOBROVOLNÉ  
A BEZPLATNÉ

OČKOVÁNÍ 
CHRÁNÍ 

OCKOVANI PODLE PLANU
Očkování je dobrovolné a bezplatné. V současné době 
není k dispozici dostatek schválených vakcín, aby mohl 
být okamžitě naočkován každý, kdo o to projeví zájem. 
V Rakousku se proto očkování provádí podle předem 
stanoveného harmonogramu ve třech fázích: 

VE FAZI 1 
( již probíhá nebo byla dokončena) jsou očkováni obyva-
telé a zaměstnanci v domovech pro seniory a domovech 
s pečovatelskou službou, pracovníci ve zdravotnictví a 
první skupiny s vysokým rizikem. 

VE FAZI 2
budou následovat starší lidé včetně těch, kteří žijí doma, 
ale vyžadují péči (spolu s nimi i pečovatelé pracující 24 
hodin denně), lidé, kteří již trpí jinými nemocemi, a ti, 
kteří pracují v kritické a systémově relevantní infrastruk-
tuře. Tato fáze pokračuje a bude pokračovat na základě 
dostupnosti vakcín.  

VE FAZI 3
(plánována od 2. čtvrtletí roku 2021) může být očkován 
každý, kdo si bude přát.

ÚCINNOST, BEZPECNOST  
A VEDLEJSI UCINKY
U vakcín, které jsou v současné době schválené, musí  
být v intervalu několika týdnů podány dvě dávky. 

Vakcíny schválené v Rakousku byly testovány podle  
přísných schvalovacích směrnic EU. Účinnost a bez-
pečnost vakcín byly testovány na několika tisícovkách 
dobrovolníků.

Stejně jako u každého jiného očkování se i zde občas 
mohou dostavit fyzické reakce, které však obvykle rychle 
ustoupí a nepředstavují větší problém. Například v místě 
vpichu se často vyskytuje zarudnutí, otok či bolest. Může 
se také objevit únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, 
otoky lymfatických uzlin, nevolnost, zimnice a horečka. 
Tyto skutečnosti však nemají vliv na bezpečnost a účin-
nost očkování.

Je prokázáno, že vakcíny proti koronaviru nemění lidský 
genom a nemají vliv na plodnost.  

Očkováním proti koronaviru chráníte 
sebe i své okolí! 

Očkování je dobrovolné a bezplatné.
Podávají se dvě dávky vakcíny
v rozmezí několika týdnů.

Vakcíny schválené v Rakousku jsou účinné 
a bezpečné. Byly důkladně prozkoumány a 
testovány na několika tisícovkách dobro-
volníků.

Veškeré informace a odkazy na předběžnou 
registraci v jednotlivých spolkových zemích 
naleznete na adrese: https://www. 
oesterreich-impft.at/impfanmeldung/
Další důležité informace o covidu-19: 
www.daheimbetreut.at

proti onemocněním 
covid-19

Nejdůležitější 
informace v kostce
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NEJVYSSI RIZIKO  
PRO STARSI LIDI
Nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se naka-
zilo více než 100 milionů lidí po celém světě a miliony z 
nich na ni zemřely.

Týká se nás všech. A může potkat každého z nás. Zejména 
u starších osob a těch, kteří již trpí jinými nemocemi, exi-
stuje obzvlášť vysoké riziko vážných a v nejhorším případě 
i smrtelných průběhů nemoci. 

Jediná možnost, jak dostat virus skutečně pod kontrolu  
a vrátit se z pandemie zpět do normálního života, 
představuje očkování.

OČKOVÁNÍ 
CHRÁNÍ  
NÁS I  
OSTATNÍ!

TÝKÁ SE  
NÁS VŠECH. 
A MŮŽE PO-
TKAT KAŽDÉ-
HO Z NÁS.

OČKOVÁNÍ PRO PEČOVATEL NA VOLNÉ 
NOZE JE REGULOVÁNO: 

Pečovatelé na volné noze (24hodinová 
péče) mají nyní v závislosti na dostupnosti 
vakcín spolu s dalšími skupinami popula-
ce se zvýšeným rizikem nebo důelžitostí 
z hlediska fungování systému přednost. 
Očkování je pro osoby se zdravotním  
pojištěním v Rakousku bezplatné!

JAK SE MOHU ZAREGISTROVAT K OČKOVÁNÍ 
PROTI COVIDU?
Všechny informace a odkazy pro předběžnou registraci v 
jednotlivých spolkových zemích naleznete na adrese  
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O COVIDU-19: 
www.daheimbetreut.at

OCKOVANI CHRANI  
NAS I OSTATNI
Na konci roku 2020 byli očkováni první Rakušané, ze-
jména lidé žijící v domovech s pečovatelskou službou, 
které první rok pandemie zasáhl obzvlášť citelně. Dnes 
už je očkování v plném proudu. Vakcíny dostávají ostatní 
rizikové skupiny a osoby pracující v systémově relevant-
ních oblastech. Do konce roku 2021 by měl mít možnost 
bezpaltného očkování každý, kdo si bude přát. Počet 
osob, které lze naočkovat, závisí na dostupném množství 
vakcíny. 

Schválené vakcíny poskytují ochranu před onemocněním 
covid-19, resp. před jejím závažným průběhem. Zároveň 
je pravděpodobné, že vakcíny dokážou zabránit i přenosu 
viru. Očkování tedy chrání nejen nás, ale i naše okolí.

POZOR: 
Covid-19 se týká všech věkových skupin. U mladých 
lidí může mít nemoc, méně často, ale přesto, závažný 
průběh. Zároveň platí, že i mírnější průběhy bez příznaků 
mohou mít vážné dlouhodobé následky včetně poškození 
důležitých orgánů.


