Manuál pro práci se systémy na registraci
osob a rezervaci termínů na očkování
COVID-19 pro operátory informační linky
1221
Než začnete přijímat hovory přihlaste se, prosím, do těchto systémů:
Operátorské přihlášení do registračního formuláře: registrace.mzcr.cz/operatorlogin
Přihlášení do rezervačního systému: reservatic.com/ockovani

Přihlášení operátora do registračního formuláře

Není tedy třeba telefonní číslo zájemce a poté vyplnění PINU – toto platí jen, když se zájemce
registruje sám.

Vyplnění formuláře registrace
Operátor vyplní se zájemcem níže uvedený registrační formulář:

Pokud zadáte položku e-mail, přijdou údaje ohledně registrace a následně rezervace termínu rovněž
na tento zadaný email.
Při operátorském přihlášení bude telefonní číslo nepovinné, pro případ, že zájemce o registraci nemá
telefonní číslo.
Pokračuje se vyplněním/vybráním z nabídky preferovaného očkovacího místa (nesouvisí s trvalým
bydlištěm)

Registrační formulář bude pokračovat zdravotním dotazníkem, který neslouží k prioritizace v rámci
skupiny 80+, ale pouze k informaci pro očkovací místo.

Po odeslání žádosti o registraci, bude potvrzena úspěšná registrace a můžete odkazem pokračovat
v rezervaci termínů.

Po kliknutí na odkaz pokračovat v rezervačním systému, se dostane operátor na stránku
reservatic.com/ockovani , kde již bude přihlášen nebo se přihlásí pod přiděleným účtem pro
operátora 1221

V případě, že rezervace následuje hned po registraci PIN2 a ČPOJ bude předvyplněno.
Pokud se hlásíte pouze na rezervaci termínů (registrace proběhla již dříve) musí operátor PIN2 a ČPOJ
vyplnit dle informací od zájemce.

Operátor vybere vhodné očkovací místo

Následně operátor vybere datum a čas rezervace dle preferencí klienta.

Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas. Je nutné klienta informovat.
Termín bude možné později posunout.
Zkontroluje vyplněné osobní údaje klienta. Zde může dojít k opravě údajů.

Po odeslání rezervace bude vytvořeno potvrzení o platné rezervaci

Potvrzení přijde rovněž i formou SMS a na e-mail, pokud byl uveden, s odkazem na zrušení rezervace
pro případ potřeby.

Ověření rezervace, změna, zrušení
1. Operátor se přihlásí pod přiděleným účtem do systému Reservatic
https://reservatic.com/cs/users/sign_in

2. Dále se přepne do administrace kliknutím na Firemní plocha v menu.

3. Na firemní ploše vlevo v menu klikne na Admin, kde se rozbalí Email log a Rezervace. Klikne
na Rezervace.

4. Nyní se zobrazí možnost zadání ID rezervace a nebo Číslo pojištěnce, operátor zadá
nahlášené ID a nebo číslo pojištěnce klienta.

5. Systém vyhledá rezervace. Pokud nenajde žádnou rezervaci, klient nemá v systému platnou
rezervaci.

6. U vyhledané rezervace se zobrazí údaje:
●

ID rezervace, klient, číslo pojištěnce, firma, úkon a čas objednání.

●

Kliknutím na ikonu očička vpravo, může operátor zobrazit rezervaci klienta a provést
případnou úpravu dle požadavků. Může upravit veškeré údaje kromě čísla pojištěnce u
rezervace na očkování. Rezervaci je možné i zrušit.

7. Pokud je klient objednán na očkování, automaticky se zobrazí i termín druhé dávky.

Jak změnit termín rezervace
1. Operátor vyhledá rezervaci klienta viz předchozí bod.
2. Klikne na ikonu očíčka vpravo

systém následně přesměruje na rezervaci.

3. Rezervace se rozbalí.

4. Operátor klikne na tlačítko Změnit rezervaci a vybere nové datum a čas rezervace a klikne na
Uložit rezervaci.

Podpora pro operátory 1221
E-mail podpory: 1221.podpora@archirepo.com POUZE PROSTŘEDNICTVÍM TEAMLEADERŮ
Proces podpory

Linka 1221
očkování
Výpomoc s registrací

 Očkování je DOBROVOLNÉ a BEZPLATNÉ – je hrazeno z pojištění
 Očkování probíhá ve 2 fázích (1. fáze prioritní skupiny, 2. fáze
zbývající skupiny obyvatel)

Očkování
obecně

 Při rezervaci jsou dotyčnému přiděleny oba termíny očkování (pro
1. i 2. dávku – cca 3-6 týdnů po sobě).

 Po kompletním naočkování je vystaveno potvrzení o očkování
 Vakcínu si nelze vybrat - výběr vakcíny není logisticky možný.

 Očkování probíhá ve 2 fázích

Kdo se může
očkovat?

 1. fáze – prioritní skupiny obyvatel – senioři 80 let +, zdravotníci a
osoby starající se o COVID pozitivní pacienty
 2. fáze – ostatní obyvatelé prioritizovaní dle věku, zdravotního
stavu a zaměstnání

 Více informací v tabulce

 Od 15.ledna 2021
 Senioři 80+ let (v den registrace musí být osobě 80 let)
 Vlastní očkování této skupiny bude probíhat cca 2 měsíce

Harmonogram
registrace na
očkování

 Od 22. ledna 2021
 Senioři 80 + let, zdravotníci, pracovníci sociálních zařízení
 Vlastní očkování této skupiny bude probíhat cca 2 měsíce

 Od 1. února 2021
 Ostatní obyvatelé ČR – v této fázi bude již fungovat prioritizace
 Vlastní očkování bude probíhat od jara dále, dle dodávek vakcín

 Po proočkování cca 70% prioritní skupiny může začít vakcinace
ostatních obyvatel

 Registraci seniorů mohou provádět jejich rodinní příslušníci.
Jak to vypadá?
 1.Registrace – indikuje zájem a souhlas s očkováním, vyplnění atributů
pro prioritizaci (zdravotní stav, zaměstnání)

Jak se nechat
očkovat?

 2.Prioritizace, kapacitní plánování a výzva občana k rezervaci termínů –
týká se 2. fáze očkování.
 3.Rezervace termínů – rezervace se budou provádět postupně dle
nových dodávek vakcíny do ČR – upozorněte volajícího, aby si zapsal
termín!! Pokud vyplníte mailovou adresu, dostane zájemce o očkování
souhrnný mail s termíny.
 4.Očkování - vlastní očkovací úkon + vystavení potvrzení o očkování (po
2. dávce očkování)

 Na očkovacím místě:
 Přijďte s rouškou
 Vyplníte zdravotní formulář

 Průběh očkování:

Vlastní
očkování

 Očkování do svalu ramene
 Po očkování je nutné zůstat na očkovacím místě 30 minut
 Druhá dávka následuje po několika týdnech (3-6 týdnů)

 Po dokončení očkování
 Dostanete certifikát potvrzující očkování

 Naočkovaný (imunní) je člověk až sedmý den po druhé dávce

