1. REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ
1. Registraci můžete provést na webových stránkách https://registrace.mzcr.cz
2. Krok 1 - ověření telefonního čísla

Popis činností ke kroku 1:
Zvolte předvolbu telefonního čísla ➡ Vyplňte Vaše platné telefonní číslo -➡ Zaškrtněte políčko
pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ➡ Stiskněte tlačítko “ODESLAT” ➡
Zobrazí se Vám formulář pro zadání obdrženého čtyřmístného PIN, viz následující Krok č. 2
3. Krok 2 - Zadání kontrolního PIN kódu

Popis činností ke kroku 2:
Do pole “PIN” vyplňte čtyřmístný PIN kód, který jste obdrželi na Vámi uvedené telefonní číslo v
předchozím Kroku č. 1 ➡ Stiskněte tlačítko “POTVRDIT” ➡ Zobrazí se Vám registrační formulář,
viz následující Krok č. 3

4. Krok 3 - Vyplnění a uložení registračního formuláře

Popis činností ke kroku 3:
➡ Vyplňte Vaše základní kontaktní údaje ➡ Číslo pojištěnce najdete na kartičce své zdravotní
pojišťovny ➡ Údaje jsou ověřovány v centrálním registru obyvatel ➡ Vyberte svou zdravotní
pojišťovnu
5. Krok 4 - Dále vyplňte údaje o Vašem trvalém pobytu a zkontrolujte kontaktní údaje

6. Následuje výběr očkovací místa

Popis činností při výběru očkovacího místa:
Kraj očkovacího místa: Ústecký
⬇
Vybrané místo očkování: Chomutov - Nemocnice Kadaň, Golovinova 1559, Kadaň
7. Poté následuje zařazení do věkové kategorie nebo prioritní skupiny
8. Posledním krokem je potvrzení registrace
-> Na závěr všechny zadané údaje pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte zaškrtnout čestné
prohlášení a dejte “ODESLAT ŽÁDOST”

Popis činností:
➡ Na další stránce Vám potvrdí registraci.
➡ Na Vaše telefonní číslo bude odeslána SMS o potvrzení registrace „Potvrzujeme Vaši registraci
na očkování pro ČPOJ: <vaše číslo pojištěnce>“
➡ Vyčkejte na zvací SMS se šestimístným PIN 2 od zvoleného očkovacího místa.
➡ Zvací SMS Vám přijde na telefonní číslo, na které byla provedena registrace.
➡ SMS bude odeslána podle dostupnosti očkovací látky, což může být v řádu několika dnů i
týdnů.

2. REZERVACE TERMÍNU NA OČKOVÁNÍ
1. Rezervaci termínu po obdržení zvací SMS můžete provést na webových stránkách
https://reservatic.com/ockovani

2. Krok 1 - Vyplňte Vaše číslo pojištěnce (rodné číslo) ➡ Jako další dopište šestimístný
PIN 2
3. Stiskněte tlačítko “Pokračovat na rezervační stránku”.
4. Krok 2 - V následující obrazovce potvrďte “Vybrat očkovací místo”.

5. Krok 3 - Výběr termínu očkování - měsíc, den, čas

6. Zobrazí se Vám přehled Vámi vyplněných údajů ➡ zkontrolujte si je prosím

7. Stiskněte tlačítko “Rezervovat”.
8. Na další stránce se Vám zobrazí se potvrzení Vaší platné rezervace.
V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na tel. číslo 474 944 307 či 474 944 455, každý
všední den od 9:00 do 15:00. Popřípadě můžete využít asistenční linku ke koronaviru 1221
(každý den od 8 do 19 hodin).

