V Praze 25. ledna 2021

Očkování zdravotnických pracovníků
Zdravotničtí pracovníci jsou prioritní skupinou určenou k očkování již v první fázi
očkovací kampaně (fáze 1A). Objednání k očkování v této skupině probíhá dvěma
způsoby:
1) mimo Centrální rezervační systém, jde-li o pracovníky očkovacího místa (vč.
studentů lékařských fakult, dobrovolníků a dalších) či osoby podílející se na péči o
COVID-pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech a s potenciálně
infekčním materiálem (zvláště, nejsou-li tyto osoby vedeny v Národním registru
zdravotnických pracovníků)
2) prostřednictvím Centrálního rezervačního systému v případě pracovníků
pracujících mimo očkovací místa (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté,
farmaceuti, pracovníci domácí zdravotní péče a další). Validace osob v této
skupině probíhá skrze Národní registr zdravotnických pracovníků.

Prioritizace k očkování v rámci skupiny probíhá podle věku (upřednostnění
zdravotníků vyššího věku).
Přes Centrální rezervační systém (rizikové Mimo Centrální rezervační systém
skóre 11)
Zdravotničtí pracovníci pracující mimo Zdravotničtí
pracovníci
pracující
očkovací místo
v očkovacím místě
- praktičtí lékaři (VPL, PLDD)
- zaměstnanci, agenturní pracovníci
- ambulantní specialisté
- studenti lékařských fakult
- farmaceuti
- dobrovolníci
- pracovníci domácí zdravotní péče
- další
osoby
pracující
ve
- další
zdravotnickém zařízení, které je
očkovacím centrem
Osoby podílející se na péči o COVIDpozitivní osoby a osoby pracující na
odběrových místech a s potenciálně
infekčním materiálem, nejsou-li tyto osoby
vedeny v Národním registru zdravotnických
pracovníků.
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S dostupností očkovací látky v ordinacích praktického lékaře bude možné absolvovat
očkování též v těchto ordinacích. Prioritizace skupiny bude v rámci této fáze očkování
stále zachována. Vzhledem k vysoké rizikovosti zdravotnických povolání vlivem vysoké
pravděpodobnosti vystaveni novému typu koronaviru je zásadní očkování maximálního
počtu zdravotnických pracovníků v co nejdřívější fázi očkování.
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