OČKUJEME NOVÝMI UPRAVENÝMI
VAKCÍNAMI
PROTI
COVID-19
ADAPTOVANÝMI
NA
VARIANT
OMIKRON￼
Začiatkom septembra schválila Európska lieková agentúra (EMA)
upravenú verziu pôvodnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od
spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna. Nové, upravené vakcíny
zabezpečujú lepšiu ochranu proti aktuálnemu najviac
vyskytujúcemu sa variantu omikron.
Záujemcovia o očkovanie posilňujúcou vakcínou (3. a 4.
dávka vakcíny) sa môžu zaregistrovať prostredníctvom stránky
https://korona.gov.sk/ .
Termíny na očkovanie budú pridelené podľa dostupných kapacít
nášho očkovacieho centra.
Miesto očkovania:
Infektologická ambulancia, Oddelenie infektológie, Cesta k
nemocnici 1, Banská Bystrica
Časový harmonogram očkovania :
Výnimočne v piatok 23. septembra 2022 len posilňujúcou
omikronovou dávkou vakcíny (3. a 4. dávka vakcíny):
• Registrovaní dospelí (18+) : 9,00 – 11,00 hod
• Registrované deti (12-17 r.): 11,00- 11,30 hod
• Neregistrovaní dospelí (18+): 11,30 – 12,00 hod
• Neregistrované deti (12-17 r.): 11,30 – 12,00 hod
Pravidelne každú stredu pre záujemcov o prvú a druhú dávku
vakcíny a posilňujúcu omikronovú dávku vakcíny (3. a 4. dávka
vakcíny):
• Registrovaní dospelí (18+): 9,00 – 11,00 hod
• Registrované deti (12-17 r.): 11,00- 11,30 hod

• Neregistrovaní dospelí (18+): 11,30 – 12,00 hod
• Neregistrované deti (12-17 r.): 11,30 – 12,00 hod
Upravené vakcíny sú určené len ako posilňujúce dávky
(booster), je možné ich podať len osobám, ktoré už absolvovali
základné očkovanie pôvodnými vakcínami proti COVID-19.
Posilňujúcu dávku upravenou vakcínou je možné kombinovať s
akoukoľvek predchádzajúcou vakcínou proti COVID-19 dostupnou v
rámci Slovenskej republiky, vrátane vakcín Vaxzevria
(AstraZeneca), JCOVDEN (Janssen) alebo Sputnik V.
Podmienky podania upravenej vakcíny proti ochoreniu
COVID-19:
• Osoby staršie ako 12 rokov.
• Najskôr 3 mesiace po podaní poslednej dávky.
• Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 najskôr po 3
mesiacoch od prekonania ochorenia.
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Vakcíny:
Každú párnu stredu: vakcína Comirnaty/Omikron (booster)
Každú párnu stredu: vakcína Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
Každú nepárnu stredu: vakcína Nuvaxovid a JCOVDEN (Janssen)
len dospelí

