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БАЖАЄТЕ ПОРАДИТИСЬ?
Вам потрібен перекладач
чи детальна інформація?
metropolevsech.eu

НАВІЩО ПОТРІБНА ВАКЦИНАЦІЯ?

Безпека

Сім᾽я

Свобода

Подорожі

Повага

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЧИННИХ
ЗАХОДІВ ПО БОРОТЬБІ З COVID-19

носіть
Маски/Респіратори

мийте
Руки

дотримуйтеся
Дистанції

Реєстрація і порядок вакцинації на наступній сторінці
ockovani.praha.eu

ВАКЦИНАЦІЯ ІНОЗЕМЦІВ ВІД COVID 19
ХТО може вакцинуватися?
Особа, ЗАСТРАХОВАНА в системі
громадського медичного страхування у ЧР
або ЄС, яка:

Особа, НЕ ЗАСТРАХОВАНА (САМОСТІЙНИЙ
ПЛАТНИК) в системі громадського
медичного страхування у ЧР або ЄС, яка:

•

застрахована у ЧР у зв᾽язку з виконанням
трудової діяльності чи згідно з постановою
ЄС;

•

•

застрахована у ЄС, а у ЧР має право на т. зв.
повне забезпечення (власники форми S1);

o має чинний дозвіл на довгострокове чи
постійне проживання у ЧР;

•

застрахована у ЄС, а у ЧР має право на
необхідне забезпечення (власники
європейської карти медичного
страхування EHIC)

o має чинну довгострокову візу;

ДЕ вакцинуватися?
ЗАСТРАХОВАНА особа – у всіх пунктах
вакцинації чи у сімейного лікаря.
НЕ ЗАСТРАХОВАНА особа (САМОСТІЙНИЙ
ПЛАТНИК) – у обраних пунктах вакцинації.
registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

ЩО РОБИТИ, якщо першу дозу
вакцини я отримав за кордоном?
Якщо особа вже вакцинована першою дозою
вакцини, схваленої EMA (ЄС), у ЧР вона може
бути вакцинована другою дозою тієї ж вакцини.
Необхідно надати підтвердження про першу
вакцинацію і домовитися з пунктом вакцинації
про запис на повторну вакцинацію.

ЧИМ вакцинують?
ЗАСТРАХОВАНУ особу вакциною, що
використовується у обраному пункті
вакцинації.
НЕ ЗАСТРАХОВАНУ особу
(САМОСТІЙНОГО ПЛАТНИКА) вакциною
COMIRNATY виробництва
BioNTech/Pfizer.
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є іноземцем (з ЄС чи третіх країн), якому
дозволене перебування на території ЧР
тривалістю понад 90 днів і при цьому:

o є громадянином ЄС з посвідченням про
тимчасове перебування чи дозволом на
постійне проживання на територіїї ЧР.

ЯК зареєструватися на
вакцинацію?
ЗАСТРАХОВАНА особа
registrace.mzcr.cz чи у сімейного лікаря
НЕ ЗАСТРАХОВАНА особа
(САМОСТІЙНИЙ ПЛАТНИК)
registrace.mzcr.cz/samoplatci/

СКІЛЬКИ коштує вакцинація?
ЗАСТРАХОВАНА особа – вакцинація
безплатна.
НЕ ЗАСТРАХОВАНА особа
(САМОСТІЙНИЙ ПЛАТНИК) – вартість
однієї дози вакцини включно з ін᾽єкцією
не перевищить 810 CZK. За обидві дози
разом максимум 1 620 CZK.

КОЛИ і як я отримаю
європейський сертифікат
вакцинації від covid-19?
Одразу ж після вакцинації на Вакцинаційному
порталі громадянина
ocko.uzis.cz.

