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TIÊM CHỦNG CHỐNG COVID 19 CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

AI có thể tiêm chủng?
   Người ĐƯỢC BẢO HIỂM trong hệ thống bảo 

hiểm công cộng ở Séc hay  EU, mà được:

• bảo hiểm tại Séc vì đang làm ăn hay theo nghị 
định của EU;

• bảo hiểm trong EU và ở Séc có quyền được 
hưởng chăm sóc toàn bộ (người mang giấy 
tờ hưởng quyền S1);

• bảo hiểm trong EU và ở Séc có quyền được 
hưởng chăm sóc cần thiết (người mang thẻ 
bảo hiểm sức khỏe châu Âu EHIC).

 Người KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỰ THANH 
TOÁN) trong hệ thống bảo hiểm công cộng ở 
Séc hay EU, đó là:

• người nước ngoài (từ EU hay nước thứ ba), 
được phép cư trú trên lãnh thổ Séc trên 
90 ngày và đồng thời

o có cư trú lâu dài hay định cự hợp pháp tại 
Séc;

o có vizum dài hạn hợp pháp;

o công dân EU có chứng nhận cư trú lâu dài 
hay định cự hợp pháp tại Séc.

Tiêm chủng Ở ĐÂU?

Người ĐƯỢC BẢO HIỂM - ở tất cả các chỗ tiêm 
chủng hay ở bác sỹ của mình.

 Người KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỰ THANH 
TOÁN) - ở một số chỗ tiêm chủng quy định
registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

Đăng ký THẾ NÀO?

 Người ĐƯỢC BẢO HIỂM trang 
registrace.mzcr.cz hay ở bác sỹ của mình

 Người KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỰ 
THANH TOÁN) trang 
registrace.mzcr.cz/samoplatci/

GIÁ tiêm chủng là bao nhiêu?THẾ NÀO khi bạn đã tiêm mũi 1 ở 
nước khác?

Nếu đã tiêm mũi 1 loại vakcín được EMA (EU) 
duyệt thì có thể tiêm mũi 2 vakcín cùng loại tại 
Séc. Nhưng cần trình chứng nhận tiêm mũi 1 và 
đặt nơi tiêm chủng để tiêm mũi 2

KHI NÀO và thế nào thì nhận 
chứng nhận EU?

Ngay sau khi đã tiêm chủng xong lấy từ trang 
mạng tiêm chủng công dân  
ocko.uzis.cz.

Các số liệu được cập nhật cho đến ngày  23. 6. 2021

Tiêm LOẠI GÌ?

Người ĐƯỢC BẢO HIỂM tiêm vakcín chỗ 
mình chọn đến tiêm đang sử dụng.

Người KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỰ 
THANH TOÁN) tiêm loại COMIRNATY của 
nhà sản xuất BioNTech/P� zer.

Người ĐƯỢC BẢO HIỂM – miễn phí.

Người KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỰ 
THANH TOÁN) giá một liều tiêm kể cả dịch 
vụ không quá 810 Kč. Như vậy cho cả hai lần 
cao nhất là 1 620 Kč.


