
Pokyny pro očkování proti COVID-19  

Proč je důležité nechat se očkovat proti COVID-19? 
Pokud se necháte očkovat proti COVID-19, mělo by vás to ochránit a může to také 
pomoci ochránit vaši rodinu a vaše blízké. 
 
Očkování proti COVID-19 by mělo pomoci snížit míru závažnosti onemocnění, 
zachránit životy a snížit tlak vyvíjený na NHS a služby sociálního zabezpečení. 
 
Kdo se může nechat očkovat proti COVID-19? 
NHS zve občany k očkování ve vlnách v závislosti na dodávkách vakcíny. Ordinace 
praktických lékařů procházejí své seznamy pacientů a budou zvát občany, aby si 
rezervovali termín očkování v jednom z místních center, která se nachází po celé 
zemi.  
NHS v současné době nabízí očkování proti COVID-19 osobám, které jsou 
koronavirem nejvíce ohrožené: 

1. Rezidenti domovů důchodců a jejich ošetřovatelé 
2. Všechny osoby ve věku 80 a více let a pracovníci ve zdravotnictví 

a poskytovatelé péče v předních liniích 
3. Všechny osoby ve věku 75 a více let 
4. Všechny osoby ve věku 70 a více let a ti, kdo jsou z klinického hlediska velmi 

zranitelní 
 
Jak budou pacienti zváni k očkování? 
Většina osob bude zvána telefonicky, textovými zprávami nebo dopisem od svého 
praktického lékaře nebo prostřednictvím národního rezervačního systému. Součástí 
pozvánky budou veškeré informace, které jsou zapotřebí pro rezervaci termínu, 
včetně vašeho čísla NHS.  
 
Vyčkejte, prosím, než vás ohledně termínu kontaktuje váš praktický lékař / NHS. 
 
Jak účinné je očkování proti COVID-19? 
První dávka vakcíny proti COVID-19 by vás měla dostatečně ochránit před 
koronavirem, ale je zapotřebí obou dávek vakcíny, abyste získali dlouhodobou 
ochranu. Druhou dávku je možné aplikovat až do 12 týdnů od té první.  
 
Existuje šance, že můžete koronavirus i přesto chytit nebo jej šířit, i když jste byli 
očkovaní. Je důležité, abyste dál udržovali bezpečný odstup a zakrývali si nos a ústa, 
pokud je obtížné držet se dál od ostatních.  
 
Jaké vakcíny proti COVID-19 jsou momentálně dostupné? 
K dispozici jsou momentálně jak vakcíny proti COVID-19 od společnosti 
Pfizer/BioNTech, tak Oxford/AstraZeneca. Obě vakcíny se prokázaly jako bezpečné, 
zajišťují vysokou míru ochrany a získaly schválení Úřadu pro léky a zdravotnické 



produkty (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA). 
V budoucnosti mohou být schváleny i jiné vakcíny, ale budou muset projít veškerými 
klinickými testy a bezpečnostními kontrolami, kterými prochází veškerá schválená 
léčiva. 
 
Obsahuje vakcína živočišné produkty? 
Schválené vakcíny proti COVID-19 neobsahují žádné živočišné produkty, fetální 
produkty nebo mikročipy. Vakcínu aktivně propaguje Národní poradní sbor mešit 
a Imámů (Mosques and Imams National Advisory Board, MINAB) a jiné přední 
náboženské organizace.  
 
Vakcíny neobsahují živý virus a jejich aplikací se nenakazíte onemocněním COVID-19. 
Žádným způsobem neovlivňují vaši DNA. 
 
Je si NHS jistá, že jsou vakcíny bezpečné? 
Ano. NHS nebude nabízet žádné vakcíny proti COVID-19, dokud se nezávislí odborníci 
neshodnou, že je to bezpečné. MHRA, britský úřad pro kontrolu léčiv, prohlásil, že 
obě aktuálně nabízené vakcíny jsou bezpečné a zajišťují vysokou míru ochrany. 
 
Co se bude dít v očkovacím centru? 
Očkovací centra pečlivě řídí docházku, aby bylo zajištěno, že návštěvníci budou 
dodržovat požadavky na bezpečný odstup. Když se dostavíte na schůzku, měli byste 
mít roušku, pokud k jejímu nepoužití nemáte výjimku ze zdravotních důvodů. 
 
Pokud potřebujete během schůzky tlumočníka nebo jiný druh podpory, uvědomte 
o tom, prosím, centrum předem. Pokud máte ohledně své účasti jakékoli obavy, 
poraďte se, prosím, se svým praktickým lékařem.  
 
Jaké jsou pravděpodobné vedlejší účinky? 
Stejně jako všechny léky, i vakcíny mohou mít vedlejší účinky. Většina jich je mírná, 
krátkodobá a nepostihuje každého. I když budete mít po první dávce příznaky, je 
nutné, abyste si nechali aplikovat i druhou dávku.  
 
Mezi velmi běžné vedlejší účinky patří: 

▪ Bolestivost a pocit těžkosti v paži, do které byla aplikována injekce. Bolest 
bývá nejhorší kolem 1–2 dnů od vakcinace 

▪ Pocit únavy 
▪ Bolest hlavy, bolesti obecně nebo příznaky podobné lehké chřipce 
▪ Pocit nevolnosti nebo nevolnost  
 

Vakcína proti COVID-19 byla prozatím podána milionům lidí a hlášení o závažných 
vedlejších účincích, jako jsou alergické reakce, byla velmi vzácná. Nebyly také hlášeny 
žádné dlouhodobé komplikace.  
 



Pokud máte na vakcínu reakci, dochází k tomu obvykle během několika minut. 
Pracovníci, kteří vám vakcínu aplikují, jsou vyškolení k řešení alergických reakcí 
a jejich neprodlenému léčení. 
 
 
Když si mám nechat dát druhou dávku vakcíny? 
Přední britští zdravotní úřednici se shodli na delším časovém odstupu mezi první 
a druhou dávkou (až 12 týdnů), aby bylo možné rychleji první dávkou naočkovat více 
lidí. Druhá dávka vakcíny by měla být stejného typu. 
 
Informace pro těhotné, ženy snažící se otěhotnět a kojící 
Nebylo prokázáno, že vakcína proti COVID-19 je nebezpečná, pokud jste těhotná, ale 
než bude vakcína běžně nabízena těhotným, je třeba provést další testy. 
 
Poraďte se se svým praktickým lékařem, pokud 

• jste z důvodu svého zaměstnání v rizikové skupině onemocnění koronavirem 
• máte zdravotní stav, v důsledku kterého vám hrozí vysoké riziko komplikací 

spojených s koronavirem 
 
Vakcínu proti COVID-19 si můžete nechat aplikovat, pokud kojíte. 
 
Po očkování není nutné se vyhýbat otěhotnění. Aplikací vakcíny se vaše dítě nenakazí 
onemocněním COVID-19. Nemáme žádné důkazy, které by naznačovaly, že vakcína 
snižuje mužskou nebo ženskou plodnost.  
 
V současné době mám COVID-19, mohu se nechat očkovat? 
Pokud aktuálně trpíte onemocněním COVID-19 nebo se necítíte dobře a máte příznaky 
podobné onemocnění COVID-19, neměli byste se nechat očkovat, dokud se neuzdravíte. 
 
Už jsem COVID-19 prodělal/a, musím se i tak nechat očkovat? 
Ano, měli byste se nechat očkovat i přesto. V současné době nemáme žádné důkazy, 
že lidé, kteří prodělali COVID-19, mají dlouhodobou imunitu vůči viru.  


