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Jak řešit aplikaci druhé dávky v případech, pokud se zájemce o očkování z různého důvodu nedostavil na termín stanovený pro 2. dávku? 

OČKOVACÍ 
LÁTKA 

BĚŽNÉ OČKOVACÍ SCHÉMA 
DŮVOD NEAPLIKACE DRUHÉ DÁVKY 

Prodělání covid-19 po aplikaci 1. 
dávky 

Stanovená karanténa po kontaktu 
s osobou covid-19 pozitivní 

Ostatní (zapomenutí termínu, 
nemoc, aj.) 

COMIRNATY Ideální interval mezi 1. a 2. dávkou 
je 21 dní.  
Možné rozmezí pro aplikaci 2. 
dávky je 19. – 23. den, tj. minus 2  
až plus 2 dny. 

Odložit očkování o minimálně  
3 měsíce po ukončení izolace. 
U osob ve vysokém riziku nákazy je 
možné provést očkování nejdříve 7 
dní po ukončení izolace při 
asymptomatickém průběhu a 
nejdříve 14 dní po ukončení izolace 
při symptomatickém průběhu. 

Podat 2. dávku nejlépe 
bezprostředně po ukončení 
karantény. 

Podat 2. dávku v termínu, který se 
nejvíce blíží původně 
stanovenému termínu 2. dávky. 
 
 
 

MODERNA Ideální interval mezi 1. a 2. dávkou 
je 28 dní. 
Možné rozmezí je 25. - 35. den, tj. 
minus 3 až plus 7 dnů. 

Odložit očkování o minimálně  
3 měsíce po ukončení izolace. 
U osob ve vysokém riziku nákazy je 
možné provést očkování nejdříve 7 
dní po ukončení izolace při 
asymptomatickém průběhu a 
nejdříve 14 dní po ukončení izolace 
při symptomatickém průběhu. 

Podat 2. dávku nejlépe 
bezprostředně po ukončení 
karantény. 

Podat 2. dávku v termínu, který se 
nejvíce blíží původně 
stanovenému termínu 2. dávky. 
 

ASTRAZENECA Interval mezi podáním 1. a 2. dávky 
je 4 až 12 týdnů, tj. 28 až 84 dnů. 
Ideální interval je 12. týden.  
Možné rozmezí je 84. – 91. den  
(3 měsíce). 

Odložit očkování o minimálně  
3 měsíce po ukončení izolace. 
U osob ve vysokém riziku nákazy je 
možné provést očkování nejdříve 7 
dní po ukončení izolace při 
asymptomatickém průběhu a 
nejdříve 14 dní po ukončení izolace 
při symptomatickém průběhu. 

Podat 2. dávku nejlépe 
bezprostředně po ukončení 
karantény. 

Podat 2. dávku v termínu, který se 
nejvíce blíží původně 
stanovenému termínu 2. dávky. 
 

 

Jak řešit případnou záměnu očkovacích látek od různých výrobců? 

V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné. V případě chybné 

aplikace druhé dávky od jiného výrobce se nicméně dle České vakcinologické společnosti ČLS JEP tato dávka rovněž počítá a další dávka není nutná. 
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