
Kedy sa môžem nechať 
očkovať?

2021

Tento časový rozvrh sa môže ešte zmeniť. Najnovší 
harmonogram nájdete na www.info-coronavirus.be

V januári:
 obyvatelia a zamestnanci domovov opa-

trovateľských služieb
 zdravotnícky personál (lekári, zdravotné 

sestry, ...) v nemocniciach

Vo februári:
 poskytovatelia primárnej starostlivosti 

(rodinní lekári, lekárnici, ...)
 centrá kolektívnej starostlivosti (starostli-

vosť o zdravotne postihnutých, ...) a ďalší 
personál nemocnice

V marci:
 osoby vo veku 65 rokov a starší
 ľudia, u ktorých je vyššie riziko zo zdravot-

ných dôvodov

V apríli:
 ľudia v nevyhnutných funkciách

Od júna:
 všetci starší ako 18 rokov
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Ako sa dozviem, kedy očkovanie dostanem?

• Pozvánku dostanete listom, textovou správou 
alebo e-mailom. To znamená,že nemusíte spraviť 
nič.

• Zaregistrujete sa digitálne alebo telefonicky.

• V niektorých mestách si môžete dátum očkovania 
zvoliť sami. Iné mestá vám ponúknu dva rôzne 
dátumy. Nevyhovuje vám to? V tom prípade si 
môžete zvoliť iný čas.

Kde sa môžem dať zaočkovať?

V očkovacom centre.

Koľko očkovanie stojí?

Je to zadarmo.

Viac informácií?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/

Slovaaks - slovaque

Dajtesa 
zaočkovať !
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Ako funguje očkovanie? 

• Vďaka očkovaniu si vaše telo vytvára protilátky
• Tieto látky pomáhajú organizmu v boji proti 

časticiam vírusu.
• Ak sa neskôr dostanete do kontaktu s vírusom, 

protilátky vás ochránia.

Prečo je očkovanie dobré?

• Koronavírus je nebezpečný pre veľa ľudí vo 
vašom okolí, ktorí:

  sú starší ako 65 rokov
  majú ochorenia pľúc, srdcového alebo 
cievneho systému

  majú cukrovku alebo vysoký krvný tlak

Tento vírus však môže byť nebezpečný aj pre 
zdravé osoby.

• Keď bude zaočkovaných viac ako 70 % všetkých 
obyvateľov Belgicka, bude sa vírus šíriť menej 
rýchlo. Volá sa tomu skupinová imunita.

• Váš život sa rýchlejšie vráti do normálu.

• Vaše telo bude proti vírusu odolnejšie.

Ako očkovanie prebieha?

• Existujú rôzne typy vakcín. 
• V prípade jednej vakcíny dostanete do ramena iba 

jednu injekciu. Po injekcii musíte počkať aspoň 
14 dní. Potom vás bude vakcína chrániť proti 
koronavírusu v najlepšej možnej miere.

• V prípade druhej vakcíny dostanete najprv jednu 
injekciu a po niekoľkých týždňoch druhú injekciu. 
Po druhej injekcii musíte tiež na dobrú ochranu 
počkať aspoň 14 dní.

Pravidlá musíte dodržiavať až dovtedy, 
kým nebude zaočkovaných dostatok ľudí. 
Udržujte vzdialenosť 1,5 metra, noste rúško 
a často si umývajte ruky.

Môžem mať po očkovaní nejaké ťažkosti?

Môžete mať nasledujúce ťažkosti
• mierne začervenanie, bolesť alebo opuch v 

hornej časti paže
• únava
• bolesť hlavy
• ľahko zvýšená teplota

To je normálne a nie je to nič vážne. Môžete si 
vziať paracetamol. Dospelí môžu užívať 1 až 2 
tabletky (500 mg až 1 000 mg) každé 4 až 6 hodín 
podľa potreby. Môžete užiť maximálne 3 gramy 
denne.
Máte pochybnosti alebo ťažkosti, ktoré pretrvávajú? 
Najlepšie je kontaktovať svojho lekára.

Je očkovanie bezpečné?

• Výroba očkovacích látok zo zakladá na 
mnohoročných skúsenostiach. Vedci a farmaceutickí 
odborníci na celom svete dokázali očkovaciu 
látku vyrobiť za veľmi krátku dobu. Získali na to 
dostatok času a peňazí, pretože to bolo naliehavé. 
Medzitým už tiež bolo veľa ľudí zaočkovaných.

• Vakcína bola najprv prísne skontrolovaná 
oficiálnymi vedeckými inštitúciami. Je bezpečná.

Kedy sa môžem nechať zaočkovať? 

V zásade môže byť zaočkovaný každý dospelý človek.
Môžete sa nechať zaočkovať, aj ak dojčíte alebo ste 
tehotná. Máte k tomu nejaké otázky? V tom prípade sa 
vopred opýtajte svojho lekára. 

Existuje niekoľko výnimiek:

• Už ste niekedy mali okamžitú alebo závažnú 
alergickú reakciu na očkovanie? Alebo ste potre-
bovali naliehavú zdravotnícku starostlivosť po užití 
liekov? V tom prípade vopred kontaktujte svojho 
lekára.

• Máte príznaky infekcie (ako je horúčka vyššia 
ako 38°)? Očkovanie si dohodnite až po úplnom 
uzdravení.

• Mali ste pozitívny test na koronavírus a do 14 dní 
potom ste neochoreli? V tom prípade si môžete 
dohodnúť stretnutie.

• Mali ste pozitívny test na koronavírus a ste chorí: 
obráťte sa na svojho lekára. Vakcínu by ste mali 
dostať až 14 dní po vyliečení.


