Aktuálne informácie o prihlasovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
1. Kto sa môže aktuálne online prihlásiť na očkovanie proti COVID-19?
Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do
Čakárne. Neskôr bude otvorená priama registrácia na očkovanie.
Už sa nemusíte ponáhľať pri registrovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. O pridelení termínu na očkovanie
nerozhoduje čas Vašej registrácie. Termíny sú prideľované podľa veku.

Centrálny prihlasovací portál korona.gov.sk, resp vakcinacia.nczisk.sk umožňuje online prihlásenie na očkovanie
proti ochoreniu COVID-19 uvedeným osobám:
 Osoba zo špecializovanej skupiny
- zdravotnícky pracovník,
- študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu
s pacientom,
- zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb,
- terénny sociálny pracovník,
- zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
- zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do
kontaktu s pacientom,
- osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje
duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych
služieb,
- zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
- zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo
vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
- zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
- príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenený na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území
Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
- príslušník Policajného zboru alebo príslušník Hasičského a záchranného zboru vyčlenený pre mobilné
odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.
 Osoba s vekom najmenej 85 rokov
 Osoba s vekom od 70 - 84 rokov
 Osoba s vekom od 60 - 69 rokov
Online prihlasovanie je cez „korona.gov.sk“ alebo „vakcinacia.nczisk.sk/registracia“

2. Prihlasovanie na očkovanie a funkcia „Čakáreň“
Spustením nového registračného formuláru sa mení spôsob prihlasovania. Pribudla pozícia čakateľa, ktorá umožňuje
počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v „Čakárni“. Občan si môže vybrať viac očkovacích
centier v jeho okolí. Po prihlásení mu je pridelený PIN (kód), ktorý obdrží na uvedené kontaktné údaje pri registrácii.
PIN kód slúži občanovi na zmeny v systéme (oprava osobných údajov, zrušenie jeho termínu, zmena preferovaných
centier vakcinácie). Ak sú v čase prihlasovania voľné miesta na preferované vybrané centrá očkovania, dostane občan
ihneď termín. Ak nie je voľný termín, je zaradený do „čakárne“ na vybrané centrá očkovania, ktoré preferoval pri
prihlasovaní. V prípade, že sa uvoľní termín v niektorom z jeho vybraných centier, systém ho automaticky prihlási. Po
zaradení do „čakárne“, ak systém pridelí občanovi termín očkovania, je o pridelenom termíne očkovania informovaný
(SMS a e-mailom) najneskôr dva dni pred termínom očkovania.
Viac informácií nájdete na: korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren

3. Priraďovanie typu vakcíny (Pfizer, AstraZeneca)

Aktuálny systém priraďuje vakcíny vzhľadom k veku. Pri prihlasovaní automaticky ponúka občanom s vekom 70
a viac rokov iba miesta, kde sa očkuje s vakcínou Pfizer a Moderna. Naopak občanom s vekom 69 a menej rokov,
ponúka systém iba centrá, kde sa očkuje vakcínou AstraZeneca. Veľkokapacitné očkovacie centrum, zriadené na
Kukučínovej ulici v Poprade, riadi Prešovský samosprávny kraj, nie Nemocnica Poprad, a. s. Občan si pri prihlasovaní
nemôže vybrať typ vakcíny.
Ak chce byť občan s vekom pod 69 rokov zaočkovaný vakcínou od spoločnosti Pfizer, musí si počkať na otvorenie
jeho vekovej skupiny pre očkovanie vakcínou Pfizer. Do náhradníkov taktiež nemôže byť zaradený, nakoľko je pre
neho uvoľnená registrácia na online centrálnom prihlasovacom systéme:
korona.gov.sk alebo vakcinacia.nczisk.sk/registracia

4. Prihlasovanie na očkovanie bez čakárne
Pri spustení prihlasovania bez čakárne má občan možnosť vybrať si z aktuálne dostupných očkovacích miest v okolí,
kde môže cestovať. Možnosť výberu dátumu a času v najbližšom dostupnom očkovacom mieste. Môže sa stať aj
„čakateľom“ , tzn. zaradiť sa do čakárne ak mu uvedené termíny a očkovacie miesta nevyhovujú. Občan bude mať
možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácií, možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácií na
očkovanie, alebo registráciu zrušiť.

5. Identifikácia na mieste očkovania
Na mieste očkovania sa musí každý občan identifikovať preukazom poistenca (očkovanie je naviazané na povinné
verejné zdravotné poistenie) a preukazom totožnosti. Potrebné je skontrolovať vek, či zodpovedá alebo nezodpovedá
kategórii obyvateľstva v skupine, ktorá je v čase registrácie spustená alebo skontrolovať, či občan patrí medzi
špecializovanú skupinu (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné).

6. Priradenie termínu na druhú dávku
Údaje o zaočkovaní prvou dávkou odosiela vakcinačné centrum denne. Preto je nevyhnuté pri registrácii nahlásiť aj
skontrolovať pravosť a správnosť zadávaných osobných a kontaktných údajov. Na základe odoslaných údajov systém
následne zaradí občana na termín na 2. očkovanie. Pre vakcínu Pfizer je to najskôr na 28. deň od prvej dávky.
V prípade ak sa občan nebude môcť dostaviť na očkovanie, je v systéme možnosť posunúť jeho termín o niekoľko
dní. Po uplynutí zadaného počtu dní systém automaticky bude zaraďovať občana na jeho vybrané preferované miesto
a bude mu hľadať voľný termín očkovanie. Ak sa uvoľní resp. otvorí nový termín v niektorom z jeho preferovaných
vakcinačných centier, automaticky ho systém prihlási a odošle mu 2 dni pred termínom SMS a email.

7. Zmena, zrušenie termínu a zmena preferovaného miesta vakcinácie
Zmenu a zrušenie termínu Vášho termínu, takisto preferované miesto očkovania si viete zmeniť pomocou zadaného
odobného identifikátora (rodné číslo) a prideleného PIN kódu cez online prihlasovací systém na:
https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena.
Zdroj informácii:
https://korona.gov.sk/
https://vakcinacia.nczisk.sk/

