
Aj moja starká sa dá zaočkovať!

Trvanie projektu: 15.3. - 31.8.2021

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru v článku.

Prinášame vám ďalšie informácie o

ochorení Covid 19:

 

18. Kedy a kde sa môžem dať zaočkovať?

19. V akých prípadoch by som sa nemal dať zaočkovať?

20. Musím ísť pred očkovaním proti COVID-19 na test?

21. Koľko krát sa musím dať zaočkovať? 

22. Budem sa musieť očkovať proti COVID-19 každý rok?

23. Ako sa správať po zaočkovaní?

 

 
 
 
 
 



Kedy a kde sa môžem dať zaočkovať?
 

Zdroj: UVZ SR

Kritériá určovania poradia očkovania upravuje Vyhláška Ministerstva

zdravotníctva SR. 

Očkovanie by malo prebehnúť v 11 fázach, pričom každá ďalšia fáza začína

otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov. 

Informácie o jednotlivých fázach možno nájsť na webovej stránke

https://korona.gov.sk/vakcinacia/ 
a po splnení kritérií v jednotlivých fázach je možné sa prihlásiť na očkovanie

prostredníctvom formuláru na webovej adrese

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php . 

Očkovanie bude prebiehať vo vakcinačných centrách zriadených vo všetkých

okresoch SR. Zároveň sa počíta aj so spoluprácou s ambulanciami všeobecných

lekárov. V zariadeniach sociálnych služieb budú očkovať mobilné očkovacie tímy.

 

https://korona.gov.sk/vakcinacia/
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php


V akých prípadoch by som sa nemal dať zaočkovať?

Zdroj: UVZ SR

V súčasnosti sa neodporúča očkovanie deťom a tehotným a dojčiacim ženám,

nakoľko pri nich neexistuje dostatok informácií o účinnosti vakcín a vedľajších účinkoch. 

Rovnako sa neodporúča aj osobám, ktoré trpia alergiou na jednotlivé zložky vakcíny. 

V prípade onkologických pacientov, osôb s oslabenou imunitou a osôb užívajúcich lieky

na riedenie krvi alebo lieky ktoré ovplyvňujú imunitný systém je nutné pred očkovaním

sa poradiť so svojim lekárom. Tiež by sa nemali očkovať osoby, ktoré v nedávnom

období prekonali ochorenie COVID-19 a majú vytvorených dostatok protilátok po dobu

minimálne 90 dní, očkovať by sa mali až po uplynutí tohto obdobia.

 

Musím ísť pred očkovaním proti COVID-19 na test?
 

Negatívny antigénový ani PCR test nie je podmienkou na zaočkovanie. Je len na vás, či sa pred
očkovaním dáte testovať. 

V prípade že vám vyjde pozitívny výsledok, vakcína bude môcť byť podaná až o 90 dní.

 



Koľko krát sa musím dať zaočkovať? 
 

Zdroj: UVZ SR

Budem sa musieť očkovať proti COVID-19 každý rok?
 

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá poskytnutá ochrana pred ochorením pri

dostupných vakcínach. Ľudia očkovaní v klinickom skúšaní budú pre získanie ďalších

informácií o dĺžke ochrany sledovaní po dobu dvoch rokov. Či budeme musieť

vakcináciu podstúpiť opakovane ako napr. pri chrípke je predmetom ďalších momentálne

prebiehajúcich štúdií. Odpoveď totiž závisí od toho, akú imunitnú pamäť si po očkovaní

naše telo vytvorí.
 
 

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti dostupné na Slovensku sa podávajú vo

dvoch dávkach, pričom druhá dávka očkovacej látky sa má podávať po uplynutí aspoň

28 kalendárnych dní po podaní prvej dávky. 

Termín na podanie druhej dávky bude pridelený automaticky, v tomto prípade formulár

nevypĺňajte. Ak neabsolvujete obe plánované dávky, nemusíte byť úplne chránení pred

ochorením. 



Ako sa správať po zaočkovaní?
 

Zdroj: UVZ SR

Po zaočkovaní treba bezodkladne informovať svojho všeobecného lekára. 
Zašlite alebo mu ukážte kópiu záznamového lístka o očkovaní aby v prípade

objavenia vedľajších účinkov ich vedel správne posúdiť a poradiť Vám. 
Po podaní prvej dávky vakcíny s treba naďalej chrániť rovnako ako pred očkovaním,

nakoľko po prvej dávky sa protilátky len začínajú tvoriť a na dosiahnutie maximálneho
účinku vakcíny ich hodnota nie je dostatočná tak ako je garantovaná výrobcom. 

Táto hodnota rovnako nie je garantovaná ani v prípade, 
že absolvujete len jednu dávku. 

48 hodín po očkovaní sa tiež odporúča vyhnúť sa nadmernej fyzickej aktivite 
a pitiu alkoholu. 

 


