AKADEMIČTÍ
PRACOVNÍCI VŠ
KDY?

POSTUP

Od 3. KVĚTNA 2021

se budou moci k očkování registrovat přes
centrální rezervační systém akademičtí
pracovníci vysokých škol.

1 REGISTRACE
crs.mzcr.cz

JAK?
Od vedení vysokých škol obdrží jejich
zaměstnanci:

Očkování krok - 1:
Registrace

▪ Unikátní kód (platnost do 15. 6. 2021)



Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.

▪ Písemné potvrzení o zaměstnání



Na něj vám přijde PIN, který pak zadáte do systému.



Otevře se vám formulář.



Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si své
místo očkování a zaklikněte prioritní skupinu
„Akademický pracovník VŠ“.



Zadejte obdržený kód a vše potvrďte zatržením políčka
k potvrzení čestného prohlášení.



Odešlete žádost.

Registrace na webu:

crs.mzcr.cz
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Řazení k očkování v Centrálním rezervačním systému
probíhá dle prioritního skóre skupin, které jsou v daném
okamžiku očkovány. A to s ohledem na vyšší riziko
průběhu covid-19. V rámci každé skupiny jsou zájemci
o očkování řazeni dle věku.
Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem
totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

2 REZERVACE


Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2
k provedení rezervace k samotnému očkování na webu

POTŘEBUJETE PORADIT?

crs.mzcr.cz

Odpovědi na dotazy týkající se rezervačního
systému, problémů s přihlašováním a dalších
technických a zdravotnických záležitostí
najdete na webu:

Očkování krok - 2:
Rezervace termínu

https://koronavirus.mzcr.cz
Popřípadě se obraťte na e-mail podpory:

covid-podpora@nakit.cz
Nebo na infolinku 1221, která je v provozu každý
den od 8 do 19 hodin.
V případě nejasností týkajících se prioritizace
zaměstnanců VŠ kontaktujte prosím MŠMT na
e-mailu:

koronavirus@msmt.cz



Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo,
a obdrženého PIN2 si termín zarezervujete.



Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě,
které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé
očkování se vám automaticky vygeneruje sám na
stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte
72 hodin.
Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72
hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou
SMS s výzvou z očkovacího místa.
Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté
vaše registrace zaniká.
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