
                   OČKOVÁNÍ PRO SENIORY NAD 80 LET PROTI COVID – 19 

                V PARDUBICKÉM KRAJI 

 

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. 
Od února se může registrovat široká veřejnost. 

Dne 18. ledna kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního vakcinačního centra v Sále Jana Kašpara 
v Pardubicích. Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a v následném ostrém 
provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu.  

Dne 1. února zahájíme provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a 
v Ústí nad Orlicí. Budou otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve fázi IA dle státní strategie očkování 
budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci a klienti domovů pro seniory. V této fázi budou očkováni 
také občané nad 80 let věku z řad veřejnosti. 

 

Registrace k očkování a rezervace termínů:                                                                                                                               

centrální rezervační systému na webové (internetové) adrese registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz                                          

bezplatně na tel. lince: 1221, v pracovních dnech 8 – 19 hod., o víkendech 9-16.30 hod. 

 

Pomoc s registrací k očkování a rezervací termínů:                                                                    

infolinka zřízena Pardubickým krajem: tel. linka  466 026 466 , PO + ST 8-17 hod. a ÚT,ČT, 
PÁ 8-14 hod.   

Senior telefon (Život 90): tel. linka 800 157 157, nonstop a ZDARMA                                                            

Linka seniorů (Elpida): tel. linka 800 200 007, denně 8 -20 hod. a ZDARMA                                                    

Linka pro seniory (Seniorem s radostí): tel. linka 792 308 798, nonstop                                                     

Zelená linka (Anděl Strážný) : tel. linka 800 603 030 nonstop a ZDARMA 

 

V případě, že je Vám více než 80 let a jste imobilní:                                                                                         

kontaktujte svého praktického lékaře. Máte vyjímku z registrace přes Centrální rezervační systém. Váš 
praktický lékař se s Vámi individuálně domluví, jak pro Vás očkování zajistit. 

 

Pokud si přesto nevíte rady s registrací k očkování:                                                                       

volejte 724 180 904, starostka Ing. Kateřina Slezáková 

http://registrace.mzcr.cz/
https://crs.uzis.cz/

