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Posilňujúca dávka mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna)
Vakcíny mRNA dobre chránia pred závažným priebehom Covid-19 a hospitalizáciou. Táto ochrana základného očkovania
sa pri súčasných variantoch vírusu však rýchlo znižuje.. Preto odporúčame očkovanie posilňujúcou dávkou všetkým
osobám vo veku od 12 rokov.
Na čo slúži posilňujúca dávka?
Posilňujúca dávka pripomenie imunitnému systému patogén.
Ochrana očkovaním proti ťažkému ochoreniu sa znova zvyšuje
a predlžuje.
Upozorňujeme: Pri aktuálnych variantoch vírusu očkovanie
takmer vôbec nechráni, prípadne len krátkodobo chráni pred
infekciou a miernym priebehom ochorenia. Aj napriek očkovaniu
proti Covid-19 sa môžete nakaziť.
Komu sa odporúča posilňujúca dávka?
Posilňujúca dávka sa odporúča všetkým osobám starším ako
12 rokov.
Odporúčanie platí najmä pre osoby, ktoré sú zvlášť ohrozené
koronavírusom:
 osoby staršie ako 65 rokov
 osoby staršie ako16 rokov, ktoré trpia vybranými
chronickými ochoreniami1
 tehotné ženy
Kedy by sa mala podať posilňujúca dávka vakcíny?
Posilňujúcu dávku sa odporúča podať od 4 mesiacov po
ukončenom základnom očkovaní mRNA vakcínou. Za základné
očkovanie sa považujú za ukončené po
 dvoch dávkach mRNA vakcíny alebo
 potvrdenej infekcii koronavírusom + očkovacia dávka mRNA
vakcíny s odstupom najmenej 4 týždňov (bez ohľadu na
poradie).
Ak sa nakazíte koronavírusom aj po základnom očkovaní,
odporúčame vám posilňujúcu dávku. Podľa najnovších
poznatkov neposkytuje infekcia žiadnu dostatočnú ochranu
pred ťažkým ochorením. Môžete sa dať zaočkovať po štyroch
týždňoch po infekcii (za dodržania minimálneho odstupu 4
mesiace po poslednom očkovaní proti Covid-19).
Akou sa podáva posilňujúca dávka vakcíny?
V zásade nezáleží, aká z dvoch dostupných mRNA vakcín sa
použije.

Ide o veľmi zriedkavý vedľajší účinok, ktorý je dobre liečiteľný.
Zápal sa vyskytuje aj po nákaze koronavírusom. Pre oba mRNA
vakcíny platí: Aj u ľudí do 30 rokov prevažuje prínos očkovania
proti Covid-19 nad možnými rizikami.
Kde sa môžem dať zaočkovať?
Za očkovanie sú zodpovedné kantóny. Na webovej stránke
alebo na infolinke vášho kantónu (www.fophcoronavirus.ch/cantons) sa môžete informovať, kde sa môžete
registrovať a nechať zaočkovať. Alebo sa opýtajte svojej
lekárky, svojho lekára, svojej lekárničky alebo svojho lekárnika.
Pre koho je určená posilňujúca dávka (po prvej
posilňujúcej dávke)?

Momentálne sa odporúča ďalšia posilňujúca dávka pre
všetky osoby staršie ako 80 okov. Ďalšie posilňujúce dávky
sa odporúčajú aj osobám s výrazne oslabeným imunitným
systémom (v dôsledku choroby alebo užívania liekov) –
v takom prípade sa poraďte so svojím lekárom. Ďalšie
posilňujúce dávky môžete prijať až po 4 mesiacoch od
posledného očkovania. Posilňujúca dávka zvyšuje ochranu
pred závažným ochorením aspoň na určitý čas.
Nakazili ste sa od posledného očkovania koronavírusom?

Vaša ochrana proti závažnému ochoreniu sa ďalším
nakazením výrazne nezvýšila, a preto odporúčame ďalšiu
posilňujúcu dávku. Môžete sa dať zaočkovať po 4 týždňoch
od nakazenia (pod podmienkou, že od posledného
očkovania proti Covid-19 uplynuli aspoň 4 mesiace).
Ostatné informácie o posilňujúcej dávke vakcíny sú
rovnaké ako pri základnom očkovaní a nájdete ich v
letáku „Všeobecné informácie o očkovaní proti Covid-19
mRNA vakcínou“.

Pre osoby do 30 rokov platí nasledovné: Odporúča sa, aby
ľudia od 18 do 29 rokov dostali ako posilňujúcu dávku najlepšie
vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Osobám od 12 do 17
rokov sa ako posilňujúca dávka odporúča vakcína
Pfizer/BioNTech. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa krátko po
očkovaní vyskytli zápaly srdcového svalu alebo osrdcovníka. Po
očkovaní vakcínou Moderna boli prípady zápalov zaznamenané
o niečo častejšie ako pri očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech.

Podrobný zoznam ochorení nájdete na: Kategórie zvlášť ohrozených
osôb (PDF, 205 kB)
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