Dne 17. března 2021
Informace o očkování proti COVID-19

OČKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DĚTSKÝCH SKUPIN, MIKROJESLÍ A PEČUJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
VE ZDVOP
Otázky a odpovědi
Základní informace:
-

-

-

-

V březnu se na základě rozhodnutí vlády budou moci k očkování registrovat rovněž osoby z dětských skupin
a mikrojeslí a zaměstnanci v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Očkování bude probíhat stejně jako dosud v očkovacích místech.
Přihlášení bude probíhat skrze Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz, a to pomocí
unikátního kódu, který slouží k potvrzení, že je osoba oprávněna se prioritně očkovat. Tyto kódy obdrží
zaměstnanci dětských skupin a mikrojeslích od poskytovatelů těchto zařízení, zaměstnanci ve ZDVOP od
ředitelů ZDVOP, a to spolu s písemným potvrzením o zaměstnání, které pak předloží s průkazem totožnosti
na daném očkovacím místě.
Unikátní kódy byly zaslány do datových schránek v týdnu od 1. do 5. 3. 2021
V návaznosti na distribuci unikátních kódu k registraci na očkování proti onemocnění COVID-19
upozorňujeme poskytovatele dětských skupin, že tento kód je nyní možné poskytnout zaměstnancům bez
ohledu na věk, a to jak pečujícím osobám, tak i dalším osobám podílejících se na provozu dětské skupiny.
V případě nejasností kontaktujte prosím Ministerstvo práce a sociálních věcí, konkrétně k dětským
skupinám a mikrojeslím metodičky a metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin dle
příslušného kraje (Podpora implementace dětských skupin - Krajské kanceláře (dsmpsv.cz)), a ke ZDVOP
paní Mgr. Milenu Černou (milena.cerna@mpsv.cz).
V případě problémů s přihlašováním kontaktujte infolinku 1221, která je v provozu každý den od
8 do 19 hodin.
Více informací: https://koronavirus.mzcr.cz
Materiály ke stažení – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Otázky a odpovědi:
Koho se týká možnost prioritního očkování?
Pečujících osob a osob podílejících se na provozu dětské skupiny a mikrojeslí a zaměstnanců v přímé péči
zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zaměstnavatelé neprovádí registraci svých
zaměstnanců, tu provádí osoby pečující samostatně dle pokynů níže a za využití unikátního kódu.
Zaměstnavatelé pro účely provedení očkování vydávají pečujícím osobám potvrzení o zaměstnání, kterým je
potvrzeno zařazení pečujících osob do prioritní cílové skupiny v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací
kampaň.
Od koho a kdy obdržím unikátní kód k registraci?
Od svého zaměstnavatele, tedy od poskytovatele dětské skupiny (mikrojeslí) či zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Vedoucím osobám v těchto zařízeních byl zaslán unikátní kód datovou schránku v týdnu od
1. března 2021 spolu s pokyny k další distribuci.
K čemu slouží unikátní kód?
Unikátní kód slouží při registraci k očkování ke „ztotožnění“ registrované osoby s prioritní profesní skupinou.
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Je důležité, kdy přesně se zaregistruji, abych dostal/a dřívější termín očkování?
Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech
skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. V březnu jsou to osoby starší 70 let věku,
zdravotníci, učitelé, a právě pečující osoby v dětských skupinách (včetně dalších osob podílejících se na
provozu), mikrojeslích a zaměstnanci ZDVOP. Nejvyšší prioritu má vždy věk, a to s ohledem na vyšší riziko
těžkého průběhu onemocnění COVID-19 i s ohledem na to, že s věkem přibývá různých onemocnění.
Je očkování povinné?
Očkování je dobrovolné, nicméně se důrazně doporučuje – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této
profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na potřebnost proočkování co největší části
populace.
Budu potřebovat k očkování nějaké další doklady?
Budete potřebovat občanský průkaz a potvrzení od zaměstnavatele k předložení ve vybraném očkovacím
místě. Vzor potvrzení obdrží Vaši zaměstnavatelé spolu s dopisem s pokyny a unikátním kódem.
Jak se přihlásit k očkování?
- 2 kroky: registrace na registrace.mzcr.cz a rezervace termínu na rezervace.mzcr.cz
- Zadejte do rezervačním webu https://registrace.mzcr.cz své telefonní číslo. Na něj Vám přijde PIN, který
pak zadáte do systému.
o Otevře se vám formulář. V něm vyplňte údaje o své osobě, vyberte si své místo očkování
a zaklikněte profesní příslušnost v kolonce, která obsahuje textaci „pečující osoby v dětských
skupinách (mikrojeslích) a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc“.
- Zadejte obdržený kód a vše potvrďte čestným prohlášením. Odešlete žádost.
- Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2 k provedení rezervace k samotnému očkování na webu
https://rezervace.mzcr.cz pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín
zarezervujete.
- Na provedení rezervace máte 72 hodin.
- Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé
očkování se vámi automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě.
- Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na
novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
- Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká.
- Změnu termínu či jakékoli další změny je možné provést na informační lince 1221, která je k dispozici každý
den od 8 do 19 hodin.
- Na očkovacím místě musíte předložit vyplněné potvrzení o zaměstnání.
KONTAKTY:
Dětské skupiny a mikrojesle:
Podpora implementace dětských skupin - Krajské
kanceláře (dsmpsv.cz)
ZDVOP: Mgr. Milena Černá milena.cerna@mpsv.cz
Problémy při registraci k očkování: infolinka 1221
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