Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre registráciu na očkovanie
a očkovanie osoby sprevádzajúcej inú osobu vo veku 70 rokov a viac zaregistrovanej na očkovanie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 27. apríla 2021 vyhlášku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb
proti ochoreniu COVID-19. S účinnosťou od 1.5.2021 umožní registráciu a očkovanie jednej dospelej
osoby nad 18 rokov sprevádzajúcej inú osobu vo veku 70 rokov a viac zaregistrovanej na očkovanie
(ďalej „sprevádzajúca osoba“). Úprava prihlasovacieho formulára centrálneho registračného systému
na očkovanie a elektronická registrácia sprevádzajúcej osoby bude možná v najbližšom období.
Vakcinačné centrum je oprávnené zaočkovať túto sprevádzajúcu osobu aj bez toho, aby bola
zaregistrovaná do centrálneho registračného systému na očkovanie. Zaočkovanie sprevádzajúcej
osoby je možné v prípade, ak sa sprevádzajúca osoba dostaví v rovnakom čase, ako očkovaná osoba
s vekom 70 rokov a viac na prvé očkovanie. Očkovacie centrum musí vykázať očkovanie sprevádzajúcej
osoby v čase rovnakom, alebo bezprostredne nasledujúcom očkovaniu osoby s vekom 70 rokov a viac.
Sprevádzajúcej osobe a osobe s vekom 70 rokov a viac bude pridelený rovnaký termín na podanie
druhej dávky vakcíny.
Predpokladá sa, že skupina osôb s vekom 70 rokov a viac tvorí asi 10% celkového denného počtu
zaočkovaných osôb vo vakcinačných centrách. Vzhľadom na túto skutočnosť vytvorí operačné
stredisko pre vakcináciu 10% rezervu v kapacitách vakcinačného centra (teda zníži kapacitu
vakcinačného centra o 10%) tak, aby bola zabezpečená dostatočná kapacitná a aj časová rezerva pre
zaočkovanie sprevádzajúcich osôb. Rovnako, bude na každé vakcinačné centrum zaslaných 10% viac
vakcín, tak aby sa zabezpečil dostatok očkovacej látky pre očkovanie sprevádzajúcich osôb.
Po zapracovaní prihlasovania sprevádzajúcej osoby bude táto osoba časťou zoznamu osôb
s prideleným termínom. Po zavedení systému elektronickej registrácie sprevádzajúcich osôb sa systém
rezervnej kapacity vakcinačného centra ukončí.

