Očkování proti onemocnění covid-19 ve Vysokém Mýtě
Očkovací místo ve Vysokomýtské nemocnici
Vysokomýtská nemocnice připravila očkovací místo pro spádovou oblast
Vysokomýtska. Očkování bude zahájeno v pondělí 29. března po dodání
očkovací vakcíny. Pro očkovací místo jsou vybrány prostory bývalé kuchyně
v budově nemocnice v Hradecké ulici. Vytypované prostory jsou v přízemí
budovy, přístupné budou bočním vchodem, a to přímo z parkoviště ve
Vraclavské ulici vedle bývalé záchranné služby. Pouze pro vozíčkáře bude
očkovací místo dostupné přes hlavní vchod do budovy.
Ve Vysokomýtské nemocnici se budou očkovat pouze ti, kteří se přihlásí k
očkování přes CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM na webových stránkách
ministerstva zdravotnictví. „Pokud si občan zarezervuje termín k očkování
ve Vysokomýtské nemocnici, je na něm, aby si na webových stránkách
nemocnice zjistil bližší informace k průběhu samotného očkování.
Provoz očkovacího místa
Vysokomýtská nemocnice, Hradecká ulice 167, Vysoké Mýto
Očkovací místo je přístupné od parkoviště z Vraclavské ulice bočním
vchodem vedle bývalé stanice zdravotnické záchranné služby. Přístup do
očkovacího místa bude před zahájením očkování vyznačen směrovkami.
Pouze pro imobilní pacienty je povolen bezbariérový vstup hlavním vchodem
nemocnice (přes recepci).
Provozní doba: Po-Pa 7.30–15.30
Registrace
Registraci na očkování lze provést přes CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM. Při
registraci postupujte dle pokynů uvedených v programu.
Kdo se může registrovat?
V současné době probíhá v rámci ČR očkování a registrace občanů ve věku
70+, učitelů a zdravotníků.
Co si vzít s sebou na očkování?
• Kartičku pojištěnce,
• Občanský průkaz,
• Dotazník (nejlépe již vyplněný), který je ke stažení na internetových
stránkách Vysokomýtské nemocnice,
• Seznam léků, které užíváte.
Důležité tel. kontakty a informace
Pro pomoc s registrací volejte ve všední dny krajskou infolinku 466 026 466,
linka je určena pouze pro pomoc s registrací. Pro další informace volejte
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centrální linku 1221. Telefonní kontakt na očkovací místo Vysokomýtské
nemocnice je 465 467 222.
Prosíme občany, kteří budou objednáni na očkování, aby do očkovacího
místa docházeli jen s malým časovým předstihem a nemuseli tak dlouho
čekat, a zároveň byly dodrženy stanovené hygienické normy.
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