
PRIHLÁSENIE SA
NA OČKOVANIE
Od 5. mája 2021 sú
spustené nové zmeny v
registračnom formulári na
očkovanie.

Vakcíny (zmeny platné od 8.5.2021):

–pre obyvateľov nad 35 rokov je určené očkovanie vakcínou od

spoločností Pfizer a Moderna,

– pre obyvateľov od 18 do 34 rokov je určené očkovanie vakcínou od

spoločnosti AstraZeneca, (momentálne je pozastavené očkovanie 1.

dávky vakcínou AstraZeneca, všetci tí, ktorí sú objednaní na prvú

dávku vakcíny od AstraZeneca, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer)

– pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od

spoločnosti Pfizer.



meno a priezvisko prihlasovanej osoby,

rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní

rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),

názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),

kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,

zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s

Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete

zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.

adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto

                                        Zdroj: corona.gov.sk

PRED VYPLNENÍM
REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU

SI PRIPRAVTE :



Celý proces začína na stránke
vakcinácia.nczisk.sk , na ktorej si návštevník

vyberie možnosť registrácie na očkovanie.

https://vakcinacia.nczisk.sk/


meno a priezvisko

rodné číslo alebo iný identifikátor

dátum narodenia a pohlavie, v prípade zadania rodného čísla sa

dosadia automaticky

adresu bydliska

zdravotnú poisťovňu

kontaktné údaje – mobilné telefónne číslo a e-mail, môže ísť o aj

údaje, ktorá konkrétneho človeka registruje

potom prejdite na ďalšiu obrazovku

PRVÝ KROK

DRUHÝ KROK
V druhom kroku používateľ volí kraj a okres, kde sa pôjde

záujemca očkovať. Môže ísť aj o viac krajov a okresov súčasne.

Človek sa už teda nebude musieť zaujímať, či náhodou od jeho

registrácie nepribudlo ďalšie vakcinačné centrum, kde by sa

potenciálne mohol dostať na rad skôr. 



TRETÍ KROK
Tretí krok spočíva len v kontrole zadaných údajov. 

Nakoniec treba len zaškrtnúť oboznámenie sa s informáciou o

spracovaní osobných údajov a poučením.

Po odoslaní registračného formulára proces končí štvrtým

krokom – zobrazením PIN kódu. Je to jedinečné číslo, ktoré slúži

na prípadné zrušenie alebo zmenu registrácie na očkovanie.

O voľnom termíne a pridelenej vakcíne občana informuje ďalšia notifikácia,

ktorá má prísť 48 hodín pred termínom očkovania.



je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na

uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,

PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho

uschovajte,

po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín (termíny

sú priraďované prioritne podľa veku a aj ochorenia),

v prípade, že je voľný termín na očkovanie, informácia o priradenom

termíne a mieste očkovania Vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním

na Vaše kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami.

 

Zdroj: corona.gov.sk

 

PO REGISTRÁCII:



prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred

plánovaným očkovaním,

identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti 

ak patríte do špeciálnej skupiny obyvateľov (kritická infraštruktúra) a

Váš vek je menej ako 85 rokov, priamo pred očkovaním sa preukážte

potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou, služobným

preukazom, potvrdením od lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do

zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov.

(prečítajte si, aké doklady sú potrebné pre jednotlivé prípady

poistencov),

Zdroj: corona.gov.sk

Postup pred očkovaním:

https://korona.gov.sk/vakcinacia/#ockovanie-cudzinci-dlznici

