
Očkovací kampaň

Očkujeme se
pro život

beze strachu.



Proč na podzim? 

V průběhu letošního podzimu a zimy očekáváme nárůst respiračních infekcí, včetně
onemocnění covid-19 a chřipky = zvýšený tlak na poskytovatele primární péče.

Onemocnění covid-19 může mít závažnější průběh vyžadující hospitalizaci = tlak na
nemocnice.

Správné načasování očkování je důležité proto, aby co nejvíce chránilo v období
zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.



Pro koho především je očkovací kampaň určena?

Lidem starším 60 let,

osobám v domovech pro seniory či v zařízeních dlouhodobé péče,

osobám starším 12ti let s onemocněním zvyšující pravděpodobnost závažného
průběhu,

pracovníkům v tzv. “první linii”, poskytování zdravotní a sociální péče,

a všem osobám, kterým uběhla doba minimálně 3 měsíce od posledního očkování.



Jaké očkovací látky proti covid-19 jsou k dispozici?

Jako posilovací dávky budou aplikovány bivalentní (adaptované) vakcíny Pfizer 
a Moderna.

Pro primovakcinaci jsou nadále používány původní vakcíny mRNA nebo vakcína 
Nuvaxovid.



Kdo může být očkován bivalentní vakcínou? 

Všechny osoby starší 12 let, které absolvovaly alespoň základní očkovací
schéma jakoukoliv registrovanou vakcínou proti covid-19 a od
posledního očkování uplynuly minimálně 3 měsíce.

Bivalentní vakcíny jsou schválené pouze pro posilovací dávky.



Kde jsou vakcíny dostupné?

- na očkovacích místech, jejich přehled najdete na: ockoreport.uzis.cz 
- u praktického lékaře

Doporučujeme spojit očkování na covid-19 s očkováním proti chřipce. I chřipka je 
závažné onemocnění, které může skončit hospitalizací nebo úmrtím.



Očkování a další nástroje prevence

- očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny
- základní nástroj prevence
- dbejme i na ostatní nástroje prevence respiračních onemocnění - rozestupy 

nebo ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro 
seniory, dále na nedostatečně větraných místech s vyšším výskytem osob (např. 
dopravní prostředky) 



Počet zemřelých na COVID-19 na 100tis. osob v očkované a 
neočkované populaci (populace 65+)

7 denní průměr

Bez očkování nebo nedokončené očkování

Ukončené očkování – bez posilující dávky

Ukončené očkování – s posilující dávkou



Počet nově hospitalizovaných s covid-19 na UPV/ECMO na 
100 tis. osob v očkované a neočkované populaci (populace 
65+)

7 denní průměr

Bez očkování nebo nedokončené očkování

Ukončené očkování – bez posilující dávky

Ukončené očkování – s posilující dávkou



Počet nově hospitalizovaných s COVID-19 na JIP na 100tis. 
osob v očkované a neočkované populaci (populace 65+)

7 denní průměr

Bez očkování nebo nedokončené očkování

Ukončené očkování – bez posilující dávky

Ukončené očkování – s posilující dávkou



Webové stránky

Česko očkuje | NZIP

Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

https://www.nzip.cz/ceskoockuje
https://covid.gov.cz/


Klíčové vizuály


