Časté otázky a odpovede:
Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?
Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní
dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po
zavolaní.
Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve
nebudú môcť?
Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť
ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti),
môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.
Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému
NCZI?
Stránka www.nahradnici.sk NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva
zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na
stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .
Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá
v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení
uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

V akých mestách sa dnes očkuje?
Ľudia do 70 rokov (vakcína AstraZeneca): Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Zvolen
O 2 týždne budú pridané očkovacie centrá v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom. Neskôr je
v pláne otvoriť aj očkovacie centrá v Revúcej a vo Veľkom Krtíši.
Ľudia nad 70 rokov (vakcíny Pfizer, Moderna – nemocnice a polikliniky): Banská Bystrica,
Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom
Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo
pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?
Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť
bez udania dôvodu.
V akom poradí budú náhradníci volaní?
Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie
štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie
centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?
V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca,
náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť
v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.
Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí,
počuje?
Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že
bol zavolaný na očkovanie.

V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných
inštrukcií pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného
dňa pomáha ľuďom pri registrácii.

