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REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 
kompaktní informace

Chcete se přihlásit na očkování proti COVID-19? Otevřete si prosím webovou stránku https://corona.ooe.
gv.at a klikněte nejprve na tlačítko „Impftermin“ („Očkovací termín“), poté na tlačítko „Jetzt Impftermin bu-
chen“ („Zarezervovat si očkovací termín“).

1. Zadejte své údaje a znovu je ověřte. Poté klikněte na „Weiter“ („Další“), pro dokončení registrace.

2. Vyberte si očkovací místo s dostupnými termíny a klikněte na „Weiter“ („Další“).

3. Vyberte si termín, který vám vyhovuje. Vakcína, která se má použít, je zobrazena ke každému termínu. 
Nakonec znovu zkontrolujte své osobní údaje, hlavně e-mail a telefonní číslo. 

4. 4Dejte svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů podle Základního nařízení o ochraně údajů (DSVGO) a 
klikněte na „Reservierung abschließen“ („Dokončit rezervaci“).

5. Úspěšně jste si zarezervovali očkovací termín a obdržíte potvrzení e-mailem se všemi relevantními infor-
macemi. Může chvíli trvat, než vám bude potvrzení termínu zasláno e-mailem. Pokud e-mail neobdržíte, 
zkontrolujte si prosím složku ve spamu. Obdržíte také informační list, který vyplňte a podepište a vezměte 
s sebou na očkovací termín. (Pokud se ze závažného důvodu nemůžete dostavit na svůj očkovací termín, 
zrušte ho prosím pomocí tlačítka „Storno“  uvedeného v potvrzovacím e-mailu a rezervujte si jiný termín. 
Stejný termín není možné rezervovat dvakrát).

      Na rezervovaný očkovací termín se dostavte včas na zvolené očkovací místo (je uve-
deno v potvrzovacím mailu) a přineste prosím s sebou:

• Průkaz s fotogra� í (cestovní pas, řidičský průkaz)

• Očkovací průkaz (pokud je k dispozici)

• Číslo sociálního pojištění (např. e-card), nutné pro zapsání do elektronického očk-
ovacího průkazu

• Informační list (vyplněný a podepsaný) 

Prosím informujte očkujícího lékaře na místě o všech předchozích onemocněních a známých alergiích. 

Vezměte si na očkování sebou, pokud ho máte, průkaz na alergii.

Při registraci na místě budou zkontrolovány vaše osobní údaje a následně budete mít před očkováním infor-
mační pohovor s lékařkou nebo lékařem. Očkování vám pak bude provedeno do horní části paže.

Po očkování počkejte ještě 20 minut v doshlížecím prostoru. Pokud se objeví nežádoucí účinky nebo aler-
gické reakce, záchranáři na místě mohou rychle poskytnout první pomoc.

Před odchodem z očkovací stanice obdržíte záznam do očkovacího průkazu.

Důležité! Dodržte termín a čas očkování!
Pokud se ze závažného důvodu nemůžete dostavit na svůj očkovací termín, zrušte ho prosím pomocí tlačítka 
„Storno“ uvedeného v potvrzovacím e-mailu a rezervujte si jiný termín. Stejný termín není možné rezervovat 
dvakrát. Rezervace je možná pouze v případě, že máte rakouské číslo sociálního pojištění. 
Ve všech ostatních případech si můžete termín domluvit zasláním e-mailu na adresu buergerservice@ooe.
gv.at s uvedením následujících osobních údajů: jméno a příjmení, okres, PSČ, město, ulice, datum narození, 
telefonní číslo a emailová adresa.

Máte-li jakékoli dotazy, vyjasněte si je předem se svým ošetřujícím lékařem.

www.land-oberoesterreich.gv.at


