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PŘED OČKOVÁNÍM 

Základní premisa 

Všichni klienti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se 
zvláštním režimem spadají do prioritní kategorie osob pro očkování proti COVID-19. 

Indikace k očkování 

Je svobodnou vůlí každého klienta, zda se chce nechat očkovat. U klientů, kteří si nejsou jisti svým 
zdravotním stavem, je doporučeno konzultovat svůj stav se svým praktickým lékařem před registrací k 
očkování v rámci centrálního registračního systému, zda u daného klienta neexistuje nějaká 
kontraindikace, která by očkování bránila. 

Základní kontraindikací je průběh horečnatého onemocnění. S ohledem na postupný vývoj vakcín a 
dostupnost informaci, budou kontraindikace dále specifikovány pro každou z vakcín. 

Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování. Je doporučeno provést očkování cca 
po 90 dnech od příznakového průběhu onemocnění COVID-19. 

Dlouhotrvající příznaky COVID-19 nejsou kontraindikací obdržení COVID-19 vakcíny, ale v případě 
důkazu o současném zhoršení, může být zváženo odložení očkování z důvodu toho, aby nedošlo k 
nesprávnému přisouzení jakýchkoli změn v základním stavu osoby po očkování. 

Pozn.: Jakékoli jiné očkování je možné zahájit nejdříve za 14 dnů po ukončení izolace pro onemocnění 
COVID-19 v případě příznakového průběhu a za 7 dnů v případě bezpříznakového průběhu. 

Testování před očkováním 

Před očkováním nebude nutné podstoupit test (PCR či antigenní test).  
 
PRŮBĚH OČKOVÁNÍ 
 
Doporučení složení očkovacích týmů 

Dle platné legislativy smí léčivý přípravek včetně vakcíny intramuskulárně podávat lékař nebo 
všeobecná zdravotní sestra. Zároveň musí být zajištěna schopnost personálu pro poskytnutí první 
pomoci v případě vyskytnutí se nežádoucích reakcí na podání očkovací látky. Je tedy žádoucí, aby byl 
přítomen lékař. 



Zde je otázkou, zda bude očkování provádět smluvní lékař (poskytovatel zdravotních služeb) daného 
sociálního zařízení či registrující praktičtí lékaři jednotlivých klientů, kteří mohou být odlišní od 
smluvního lékaře daného sociálního zařízení. 

Bude-li očkování provádět smluvní lékař sociálního zařízení u klienta, který není jeho registrovaným 
pacientem, doporučujeme, aby si sociální zařízení před očkováním vyžádalo výpis ze zdravotnické 
dokumentace za účelem zjištění, zda u daného klienta neexistuje kontraindikace, která by očkování 
bránila. 

 
Informovaný souhlas 

Každý klient, který bude mít zájem o očkování, by měl před očkováním obdržet informaci o očkování a 
očkovací látce, jejíž vzor připraví ministerstvo zdravotnictví a který bude dán k dispozici všem 
očkovacím místům, pravděpodobně skrze web ministerstva. Klient má právo klást doplňující otázky. 
Pokud následně vysloví souhlas, bude provedeno očkování a souhlas zaznamenán.  

Přílohou informovaného souhlasu budou základní informace o dané očkovací látce, možných 
nežádoucích účincích atd. 

U klientů, od kterých není možné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu získat informovaný souhlas s 
očkováním, měla by tento dát rodina klienta, případně opatrovník. 

Samotné očkování 

Lékař či zdravotní sestra aplikují po podpisu informovaného souhlasu očkovací látku klientovi. Ten by 
měl být následně po dobu min. 30 min. sledován, zda u něj nedojde ke zhoršení zdravotního stavu. 

Po proočkování bude pacientovi vystaven doklad o provedeném očkování, který bude v průběhu času 
nahrazen EU průkazem. Pacientům, kteří budou proočkování před zavedením jednotného EU průkazu, 
bude doklad vyměněn jejich registrujícím praktickým lékařem na základě evidence v systému ISIN. 

Postavení očkovaného 

Pokud se očkovaný jedinec, který má zdokumentované a potvrzené očkování proti onemocnění COVID-
19, dostane do epidemiologicky významného kontaktu s osobou nakaženou COVID-19, nebude 
očkovanému jedinci nařízena karanténa. Podobně očkovanému jedinci nebude nařízena karanténa po 
návratu z oblastí se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19 zařazených do zemí se zvýšeným 
rizikem. 

Evidence 

S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím 
očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně 
zaznamenali do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19. Záznam se 
provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/. 


