Levočská nemocnica očkuje aj neregistrovaných záujemcov. V piatok bude pre
nich vyhradený celý deň.
Nemocnica AGEL Levoča a. s. sa prispôsobuje situácii vzhľadom na zvýšený záujem o očkovanie.
Podľa nového časové harmonogramu bude očkovať aj neregistrovaných záujemcov, a to v stredu
a štvrtok od 12.30 hod. do 14.00 hod. a v piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod. Tým, ktorí sa chystajú
na prvú dávku vakcíny a tí, ktorí obdržali SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je
odporúčaná registrácia prostredníctvom webu korona.gov.sk.
„Minulý týždeň sme zaznamenali veľmi vysoký záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti
koronavírusu. Vzhľadom na to, že sa vakcíny objednávajú s dvojtýždňovým časovým predstihom sme
nemali objednaný počet, ktorý by pokryl minulotýždňový záujem. Objednávky vakcín si musíme
z dôvodu efektívneho využitia vopred plánovať. Je potrebné si uvedomiť, že vakcíny majú po
rozmrazení len niekoľko dní na to, aby sa použili. My, ani väčšina nemocníc v okolí nedisponuje
mraziacimi boxami na ich dlhodobejšie uskladnenie, a preto sa k nám z týždňa na týždeň dovážajú,“
vysvetľuje proces objednávania vakcín Mgr. Lucia Boháčová, námestníčka riaditeľa pre
ošetrovateľskú starostlivosť.
„Dostupnosť vakcín pre okolie našej nemocnice je pre nás dôležitá, a preto sme sa rozhodli do
časového harmonogramu pridať deň navyše len pre neregistrovaných záujemcov. Posledný záujemca
by mal prísť najneskôr o 13.45 hod. Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny a tí, ktorí obdržali
SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je odporúčaná registrácia prostredníctvom webu
korona.gov.sk,“ informuje námestníčka levočskej nemocnice.
Časový harmonogram očkovania vo vakcinačnom centre Nemocnice AGEL Levoča:
STREDA:

08:00 – 12:00 (registrovaní prostredníctvom korona.gov.sk)
12:30 – 14:00 (neregistrovaní; deti od 12 do 18 rokov)

ŠTVRTOK:

08:00 – 12:00 (registrovaní prostredníctvom korona.gov.sk)
12:30 – 14:00 (neregistrovaní)

PIATOK:

08:00 – 12:00 (neregistrovaní)
12:30 – 14:00 (neregistrovaní)

Kto a za akých podmienok sa môže dať zaočkovať 3. dávkou vakcíny?





osoby, ktoré obdržali SMS správu s PIN kódom
osoby, ktoré sú po očkovaní 2. dávkou vakcíny najmenej 6 mesiacov
imunokompromitované osoby, ktoré majú potvrdenie od lekára
osobám, ktoré prekonali ochorenie covid-19 a sú zaočkované 2. dávkou vakcíny sa
očkovanie 3. dávkou vakcíny neodporúča, napriek tomu je to v prípade ich záujmu
umožnené, najskôr však po 12 mesiacoch od prekonania ochorenia covid-

