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Postup při zadávání registrace a rezervace do ,,Centrálního rezervačníhosystému"
YáŽený pane primátore, váŽená paní starostko, váŽený pane Starosto,

zasílám Vám informace, jak postupovat v případě registrace a rezentale Vašich občanů
Ve VěkoVé kategorii 80+, kteří se mohou od pátku 15. ledna 2021 hlásit do Centrálního
rezervačníhosystému Minĺsterstva zdravotnictví ČR. Jsem si vědom skutečnosti, Že právě
na VáS bude z Velké části tíha celého procesu. Zvláště u seniorů, kteří nemají moŽnost
obrátit se na své rodinné příslušníky.
Věřím, Že Vám přehledný návod usnadní komunikaci s občany

Děkujiza spolupráci
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AKTUALIZoVANÁ _ SPRÁVľÁ venzE*
Stručná metodika pro registraci
uvidí lidé:
1

.

V případě zájmu o

2. Na stránce

_

krátký popis registrace do systému co

očkováníjenutné provést registraci do systému.

http://reoistrace.mzcr.cz nebo http://crs.uzis'cz zadáte své telefonní

číslo(nahlásit se také můŽete přes telefonní linku 1221, kde Vám pomohou
s registrací).

3. obdrŽíte PlN, kteý

zadáÍe do systému (ověření telefonního čísla,bezpečnostní

opatření proti Útoku).

4.

Nyní můŽete vyplnit registračníformu!ář.

5. Jakmile dokončítevyplnění formuláře, klikněte na odeslat Žádost.
6. JestliŽe se zobrazí PlN 2 a moŽnost pokračovat v rezervačnímsystému (v novém
okně), pokračujte V rezervaci (vaše skupina je jiŽ na řadě).

7.

Pokud ne, vyčkejte na obdżenĺPlN 2 na své telefonní číslo.PlN bude doručen,
jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte.

Pro registracije nutné vyplnění následujících údajů:
Základní kontaktní údaje
Jméno *

Příjmení*
I

Čĺstopojištěnce

*

(r.č. bez lomítka)Číslopojištěnce se nachází na kartičce zdravotnĺ pojišťovny v kolonce č.6.

Zdravotnĺ

išťovna*
t

Místo trvalého pobytu
Ulice
Čĺslopopisné *
I

Obec

*

"

v předchozíverzi Stručnémetodiky k očkováníbyl uveden neplatný odkaz na Centrální
rezervacní systém : h{psłlkegłstľaee.uzł*ee- TENTO ODKAZ NENí PLATNÝ
!

21121

PSČ "
I

Stát

*

E-mail
Telefonní číslo*

Preferované očkovacímísto *
Preferovaným očkovacímmístem se rozumíočkovacímísto, na které se plánujete dostavit k

očkování.

Následující údaje si důkladně přectěte a označte kategorie, do kteých patříte

Dosaženívěkové hranice

*

l-- Bo+

Zdravotní stav
r diabetes mellitus (cukrovka) téčenáperorálními antidiabetiky nebo

inzulinem
obezita (BMl > 35 kg/m2)
závaŽné dlouhodobé onemocnění plic (jste dlouhodobě sledován vaším
lékařem nebo jste léčenpodáváním kyslíku v domácím prostředí)
7 závaŽné dlouhodobé onemocnění ledvin fiste dlouhodobě sledován vaším
lékařem nebo jste zařazen do pravidelného dialyzaěního programu)
7 závaŽné dlouhodobé onemocnění jater (jste dlouhodobě sledován vaším
lékařem)
tr nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
závaŽné dlouhodobé onemocnění srdce (ste dlouhodobě sledován vaším
lékařem, např. ischemická choroba srdeění, chlopenní vada, kardiomyopatie)
vysoky krevní tlak técený dvěma nebo více farmaky (léky)
7 závaŽné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihujícĺ
dýchací systém (např. neuromuskulárnĺ choroby)
intelektová nedostateěnost / uývojová porucha chování / porucha mobiliý,
která uýznamně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená
protiepidemická opatření, např. nošeníroušky, dodržovánĺ2 m rozestupů
apod.
vzácné genetické onemocnění se zrnýšeným rizikem závaŽného průběhu
onemocnění CoVlD-19

r
ŕ

f
ŕ
r

'

f

* v předchozi verzi Strucné metodiky k očkováníbyl uveden neplatný odkaz na Centrálnĺ
rezervačnísystém: @TENTO ODKAZ NENí PLATNÝ
!

I

r léčbanebo onemocnénízávaŽně oslabujícĺimunitní systém (ste
dlouhodobě sledován vašímlékařem)
- pravidelně a dIouhodobě pečujete o osobu z jedné z uýše uvedených
kategorií

* v předchozívezi Stručnémetodiky k
oěkování byl uveden neplatný odkaz na Centrální
rezervačnísystém :@-TENTO
ODKAZ NENĺ PLATNÝ
!

