
COVID-19 Očkovanie
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Očkovanie je na Slovensku bezplatné. Očkujú sa ľudia starší ako 18 rokov.
Všetky informácie o očkovaní nájdete na www.korona.gov.sk

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O OČKOVANIE
Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy alebo 
do predchádzajúcich fáz očkovania.

KDE SA MÔŽEM DAŤ ZAOČKOVAŤ
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prebieha vo vakcinačných centrách 
zriadených vo všetkých okresoch SR.

KOĽKOKRÁT SA MUSÍM ZAOČKOVAŤ
Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú zatiaľ podávané v dvoch dávkach. Termín 
na podanie druhej dávky vakcíny vám bude pridelený automaticky. Ak ste 
ochorenie COVID-19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať 
protilátky na tento vírus. Na očkovanie sa môžete zaregistrovať po uplynutí 
tohto obdobia.

POSTUP PRI REGISTRÁCII
Zistite, do ktorej skupiny obyvateľov patríte a ktorá fáza je aktuálne otvorená. 
Ak je otvorená fáza pre vašu skupinu, požiadajte o očkovanie na webovej stránke 
www.old.korona.gov.sk

Treba vyplniť: osobné a kontaktné údaje, adresu, skupinu, do ktorej patríte, 
preferované miesto, kde a kedy sa chcete dať zaočkovať podľa kraja alebo mesta.

Čas vám bude pridelený v termíne, ktorý si zvolíte. Ak sú všetky miesta vo vakci-
načnom centre, ktoré ste si vybrali obsadené, skúste registráciu v iný deň. 

Projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk



 

?

AKO SA SPRÁVAŤ PO ZAOČKOVANÍ
Ak ste už zaočkovaní, informujte svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo 
zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní.

48 hodín po očkovaní sa odporúča oddychovať. Vyhnite sa fyzickej záťaži a 
požívaniu alkoholu.

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajte ochranné opatrenia a prísne sa 
chráňte pred prípadnou nákazou. Ak sa zo závažných dôvodov nebudete môcť 
dostaviť na podanie 2. dávky, preobjednajte sa na iný termín. 

MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
Prvé 2-3 dni po očkovaní môžete mať mierne zvýšenú teplotu. Ak je vaša teplota 
nad 38 °C, môže to znamenať, že máte COVID-19 alebo inú infekciu. Kontaktujte 
svojho lekára.

Po očkovaní môžete mať začervenanie v mieste vpichu a opuch lymfatických 
uzlín.

V prípade bolesti a vyššej teploty užite niektorý z liekov obsahujúcich parace- 
tamol napr. Panadol, Paralen a pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom 
letáku), aby ste sa cítili lepšie. 

Príznaky zvyčajne trvajú menej ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo 
máte obavy, kontaktujte svojho lekára.

ČO ROBIŤ, KEĎ SA NAKAZÍTE MEDZI OČKOVANÍM
Ak cítite slabosť, únavu, bolesť tela niekoľko dní po prvom očkovaní, mali by ste 
sa dať pretestovať. Je totiž možné, že ste sa či už tesne pred očkovaním alebo po 
ňom infikovali koronavírusom. V takomto prípade by však mal byť priebeh infek-
cie miernejší.

KEDY BY STE SA NEMALI DAŤ OČKOVAŤ
Ak máte akútne zápalové alebo horúčkové ochorenie, zaočkovať by ste sa mali 
dať až po uzdravení. Prechladnutie bez zvýšenej teploty nie je pre vakcináciu 
prekážkou.

Ak trpíte alergiou na niektorú zo zložiek vakcíny, vopred sa informujte u svojho 
lekára.

Ak sa u vás po prvej dávke vakcíny prejavila extrémne silná alergická reakcia.

OČKOVANIE  BY STE MALI NECHAŤ NA POSÚDENIE LEKÁROV
Ak užívate lieky na riedenie krvi, trpíte zníženým počtom krvných doštičiek 
alebo máte poruchu zrážania krvi. 

Ak patríte medzi obzvlášť zraniteľných pacientov, ktorých zdravotný stav je 
natoľko kritický, že by vaše telo nemuselo očkovanie zvládnuť.

Zdroj: korona.gov.sk
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