
Nejčastější otázky a odpovědi 
 

1) Pro koho je vakcína vhodná? 
Očkovat by se měla začít nejrizikovější skupina populace, tzn. osoby nad 65 let,                           
u kterých je průběh COVID-19 nejhorší, nejistá prognóza a nejvyšší úmrtnost. Současně 
by měli být očkování i zdravotníci první linie na covidových pracovištích a RZP. Pak další 
zdravotníci a až nakonec ostatní zájemci. 

 
2) Mám se nechat očkovat, pokud jsem COVID-19  prodělal?  

Ano. Očkovat by se dalo v podstatě hned po ukončení izolace. Aby ale  byla očkovací 
látka dostupná  pro co nejvíce lidí v ČR, budeme dodržovat 3 měs. odstup po prodělané 
nemoci. 
 

3) Kdy nemůže být vakcína podána?  
Jedinou absolutní kontraindikací je anafylaktická reakce na předchozí dávku stejné, 
nebo podobné vakcíny.  
Ostatní vyjmenované kontraindikace jsou relativní a je nutný individuální přístup. 
Ani závažný imunodeficit, onkologická či biologická léčba není překážkou v podání 
vakcíny. Zde je naopak benefit vyšší, než riziko podání, ale je třeba počítat s možnou 
nižší imunitní odpovědí.  
 

4) Jak je to u dětí a těhotných?  
Uvedená vakcína je určena pouze pro osoby starší 16ti let, Moderna bude od 18ti let. 
Vakcína u dětí se do budoucna plánuje, testování již probíhá.  
U těhotných se zatím očkování nedoporučuje, ale do budoucna se doporučení může 
změnit. 
 

5) Kolik dávek vakcíny musím dostat?  
U vakcíny Pfizer / BioN TEch se budu aplikovat 2 dávky, 2. dávka za 21 dnů.    
 

6) Musím se nechat očkovat, když se nechá většina ostatních?  
      Ano. Zatím je jistá pouze ochrana očkovaného jedince, účinnost vakcíny je vysoká,  
      až 95 %. Kolektivní imunita se předpokládá, ale zatím není jednoznačně potvrzena.  
 
7) Jak se chovat po očkování?  

Počkat 30 min. po aplikaci v čekárně pod dozorem.   
U osob užívající léky na ředění krve se doporučuje komprese po očkování + sledování 
místa vpichu. Objem vakcinační látky je malý (0,36 ml), riziko krvácení do svalu proto 
nehrozí.  
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