
PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
INFORMÁCIÍ

OČKOVANIE 
JE DOBRO-
VOĽNÉ A 
BEZPLATNÉ.

OČKOVANIE 
CHRÁNI 

OČKOVANIE PODĽA PLÁNU
Očkovanie je dobrovoľné a bezplatné. 
V súčasnosti nie je k dispozícii dostatok schválených 
vakcín na okamžité očkovanie každého, kto si to želá. 
V Rakúsku sa preto očkovanie vykonáva podľa vopred 
stanoveného plánu v troch očkovacích fázach: 

VO FÁZE 1 
(už prebiehajúcej alebo ukončenej) sa očkujú obyvate-
lia a zamestnanci v domovoch dôchodcov a sociálnych 
služieb, pracujúci v zdravotníctve a prvé vysoko rizikové 
skupiny. 

VO FÁZE 2 
nasledujú starší ľudia, vrátane tých, o ktorých sa starajú 
doma (a ich 24-HOD.opatrovatelia a opatrovateľky), oso-
by s predchádzajúcimi chorobami a ľudia, ktorí pracujú 
v kritickej a systémovo relevantnej infraštruktúre. Táto 
fáza prebieha a bude pokračovať na základe dostupnosti 
vakcín. 

VO FÁZE 3 
(plánovanej od 2. štvrťroka 2021) sa môže dať zaočkovať 
ktokoľvek iný, kto si to praje.

ÚČINOK, BEZPEČNOSŤ A 
VEDĽAJŠIE ÚČINKY
V prípade vakcín, ktoré sú v súčasnosti schválené, sa 
musia podať dve dávky v priebehu niekoľkých týždňov. 

Vakcíny schválené v Rakúsku boli testované v súlade s 
prísnymi kritériami EÚ, ktoré sa vzťahujú na schvaľova-
nie vakcín. Účinnosť a bezpečnosť vakcín bola testovaná 
na mnohých tisícoch dobrovoľníkov.

Ako pri každom očkovaní, aj tu sa môžu ojedinele 
vyskytnúť fyzické reakcie, ktoré však zvyčajne rýchlo 
ustúpia a sú bezproblémové. Napríklad v mieste očko-
vania sa často vyskytuje začervenanie, opuch a bolesť. 
Môžu sa vyskytnúť aj únava, bolesti hlavy, svalov alebo 
kĺbov, opuchy lymfatických uzlín, nevoľnosť, zimnica 
a horúčka. Toto nemá vplyv na bezpečnosť a účinnosť 
očkovania.

Je dokázané, že vakcíny proti koronavírusu nemenia 
ľudský genóm a nemajú žiadny vplyv ani na plodnosť. 

Očkovaním sa proti koronavírusu
chránite seba aj ostatných! 

Očkovanie je dobrovoľné a bezplatné. 
Podávajú sa dve dávky vakcíny
v priebehu niekoľkých týždňov.

Vakcíny schválené v Rakúsku sú účinné a 
bezpečné. Boli dôsledne overené a 
testované na tisícoch dobrovoľníkov.

Všetky informácie a odkazy na predbežnú 
registráciu v spolkových krajinách nájdete 
na adrese: https://www.oesterreich-impft.
at/impfanmeldung/
Ďalšie dôležité informácie o COVID-19: 
www.daheimbetreut.at

pred ochorením 
COVID-19
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NAJVYŠŠIE RIZIKO PRE 
STARŠÍCH ĽUDÍ
Doposiaľ ochorelo na celom svete viac ako 100 miliónov 
ľudí na COVID-19, ochorenie spôsobené koronavírusom, 
milióny z nich zomreli.

Týka sa to všetkých. A zasiahnuť to môže každého. Najmä 
starším ľuďom a osobám s predchádzajúcimi chorobami 
hrozí vysoké riziko, že ochorenie bude mať vážny priebeh 
a v najhoršom prípade spôsobí smrť. 

Jediný spôsob, ako vírus skutočne dostať pod kontrolu 
a vrátiť sa z pandémie späť do normálneho života, je 
očkovanie.

OČKOVANIE 
CHRÁNI 
NÁS I OS-
TATNÝCH!

TÝKA SA TO 
VŠETKÝCH.
A ZASIAHNUŤ 
TO MÔŽE 
KAŽDÉHO.

OČKOVANIE REGULOVANÉ PRE NEZÁ-
VISLÝCH OPATROVATEĽOV A NEZÁVISLÉ 
OPATROVATEĽKY:  

Nezávislí opatrovatelia a nezávislé opat-
rovateľky (24-hodinová starostlivosť) si 
teraz užívajú spolu s ostatnými skupinami 
obyvateľstva so zvýšeným rizikom alebo 
systémovým významom prioritu pri vyu-
žití očkovania ako ochrany proti korona-
vírusu, v závislosti od dostupnosti vakcín. 
Pre osoby zdravotne poistené v Rakúsku je 
očkovanie bezplatné!

AKO SA MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ NA  
OČKOVANIE PROTI COVID? 
Všetky informácie a odkazy na predbežnú registráciu  
v spolkových krajinách nájdete na stránke:  
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O COVID-19: 
www.daheimbetreut.at

OČKOVANIE CHRÁNI 
NÁS I OSTATNÝCH!
Na konci roka 2020 boli zaočkovaní prví Rakúšania – 
najmä ľudia v domovoch sociálnych služieb, ktorí boli 
obzvlášť ťažko postihnutí v prvom roku pandémie. Očko-
vacia kampaň je medzičasom v plnom prúde. Očkujú sa 
ostatné rizikové skupiny a osoby pracujúce v systémovo 
relevantných oblastiach. Do konca roka 2021 by mal mať 
každý, kto si to želá, možnosť dať sa zadarmo zaočko-
vať. Počet tých, ktorí sa teraz môžu zaočkovať, závisí od 
množstva dostupných vakcín. 

Schválené vakcíny chránia pred ochorením na COVID-19 
alebo zabraňujú závažným priebehom. Je tiež pravdepo-
dobné, že vakcíny zastavia prenos vírusu. Takže očkova-
nie chráni nás aj ostatných.

POZOR: 
COVID-19 sa týka všetkých vekových skupín. Závažný 
priebeh sa môže vyskytnúť aj u mladých ľudí – aj keď 
zriedkavejšie. A aj bezpríznakový a miernejší priebeh 
ochorenia môže mať vážne dlhodobé následky, napríklad 
poškodenie dôležitých orgánov.


