Registrace k očkování pracovníků přímé péče v sociálních službách a
pracovníků sociálních odborů obcí
Vážení poskytovatelé sociálních služeb, vážení zaměstnanci v přímé péči, vážení zaměstnanci
sociálních odborů,
na základě Metodického pokynu pro očkovací kampaň (plán provedení) jsou zaměstnanci
sociálních služeb v přímé péči jednou z prioritních skupin v rámci fáze očkování 1B. Pro
umožnění očkování všech pracovníků, kteří dosud nebyli očkováni, bude pro ně od 7. dubna
2021 možná registrace k očkování v očkovacích místech prostřednictvím registrace
v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu. Unikátní kód byl dnes
(1.4.2021) rozeslán jednotlivým poskytovatelům a obcím (zaměstnavatelům) v Ústeckém
kraji prostřednictvím datové schránky.
Zájemci o očkování se budou moci registrovat na jimi preferovaná očkovací místa. Podle
dostupnosti očkovacích látek budou následně vyzváni k provedení rezervace konkrétního
termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS a PIN2 s oznámením o možnosti rezervace
termínu v centrálním rezervačním systému).
Vzhledem k tomu, že unikátní kódy slouží z definice procesu k registraci více osob (jeden kód
náleží jednomu poskytovateli), existuje i možnost jejich zneužití. Proto Vás žádáme o
maximální odpovědnost při tomto náročném procesu, a tedy o takové zacházení s kódem,
jako by se jednalo o důvěrný údaj, u něhož je nezbytné zabránit neoprávněnému nakládání,
zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen. Přednostní očkování
neoprávněné osoby znamená odložení očkování u osob, které jsou onemocněním COVID-19
nejvíce ohroženy, nebo které o ně přímo pečují, či jim je dána priorita s ohledem na
zabezpečení základních funkcí státu.
Zaměstnancům zaměstnavatel vydá Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování, kterým se
budou prokazovat na očkovacím místě, kde bude ověřena oproti občanskému či jinému
průkazu totožnost. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat.

Informace pro příslušné zaměstnance:
-

-

Jako pracovníci a zaměstnanci sociální péče jste zařazeni mezi prioritní skupinu pro
očkování. Za tím účelem Vám zaměstnavatel poskytl unikátní kód, pomocí něhož se
můžete od 7. dubna 2021 přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce
https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „zaměstnanec sociální péče“ a vyberete
si preferované očkovací místo.
Kód má omezenou platnost, a to do 15. května 2021.

-

Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a potvrzení od
zaměstnavatele, které prokazuje Váš nárok.
Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě.
Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné
osobě, může být postiženo podle zákona.

Příloha:
Prioritizace skupiny ve fázi očkování IB

