
 

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

 OD 15. 1. 2021 PROBÍHÁ V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU 

REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ 

 

KDE A JAK SE REGISTROVAT? 

• pouze elektronicky na internetové adrese crs.uzis.cz,  nebo 

na  registrace.mzcr.cz  

• s registrací vám mohou pomoci i rodinní příslušníci, přátelé, 

ošetřovatelé, praktičtí lékaři, nebo náš ďáblický sociální pracovník 

na tel. čísle 771 139 393 ve dnech po–pá 8:00 až 16:00 hod. 

• registraci lze provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků 

podpory na celostátní lince 1221, kde s vámi operátor potřebné 

informace vyplní 

• kromě této linky je spuštěna i bezplatná seniorská linka pro 

Prahu 800 160 166, která je v provozu po–ne 8:00 až 16:00 hod. 

 

CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI? 

• vyplnit registrační formulář 

• při vstupu do formuláře zadáte telefonní číslo, na které chcete, 

aby přišel kód pro potvrzení a případná další oznámení 

• poté vyplníte své jméno, trvalé bydliště, číslo pojištěnce = 

rodné číslo, název své zdravotní pojišťovny a vyčkáte na druhý 

kód pro registraci očkování 

• z nabídky si vyberete místo a termín pro očkování 

 

 

 

POMOC S  REGISTRACÍ K  OČKOVÁNÍ PROTI 

 COVID-19 pro osoby 80+ 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/666475/crs.uzis.cz
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/666475/REGISTRACE.MZCR.CZ


KDE OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ? 

Prozatím očkování probíhá na 9 místech v Praze, seznam najdete 

v lednovém Ďáblickém zpravodaji a na webu MČ Praha-Ďáblice. 

Aktuální přehled všech možných očkovacích míst vám nabídne 

registrační formulář při jeho vyplňování. 

 

JAK TO PŘI OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ? 

• na očkování si vyhraďte min. 45 minut 

• při příchodu proběhne kontrola registrace, bude vám změřena 

teplota a dostanete informační leták o očkování 

• prokážete svoji totožnost (občanský průkaz, pas nebo řidičský 

průkaz) 

• lékaři předložíte kartičku pojištěnce a ten s vámi na místě 

vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu 

• bude provedeno očkování 

• po aplikaci dávky byste měli dle pokynů vyčkat v místě 

očkování (pro případ nepředpokládané reakce) 

 

JAK SI MŮŽEME POMÁHAT? 

Pokud víte o někom, kdo je osamělý, je mu více než 80 let, chce se 

nechat naočkovat a zdravotní důvody mu dlouhodobě neumožňují 

vycházet z bytu? Rádi bychom vás požádali, zda byste upozornili na 

telefonním čísle 771 139 393 našeho sociálního pracovníka. 

Nyní je doba, kdy je více než kdy dříve potřeba, abychom drželi při 

sobě, pomáhali si a společně dokázali toto těžké období překonat. 

Nebojte se v případě potřeby požádat o pomoc. Nenechme nikoho 

potřebného bez pomoci. 

 


