
Informace děkana pro zaměstnance a studenty 3.LF UK o očkování proti covidu-19. 

Milé kolegyně a kolegové, 

v souvislosti se začátkem očkování proti nemoci covid-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

a ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsem se spojil s řediteli obou těchto našich hlavních fakultních 

nemocnic prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc. a doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., a na 

základě našeho jednání Vám mohu poskytnout tuto informaci o průběhu očkování proti nemoci 

covid-19 v areálech FNKV a FTN. 

1. Zaměstnancům i studentům 3.LF UK, kteří mají jakýkoli pracovně-právní vztah k FNKV resp. 

k FTN na pozici zdravotnického pracovníka (lékař, sestra, sanitář, ošetřovatel apod.) bude 

v nejbližších dnech umožněno se registrovat na konkrétní termín očkování v dané nemocnici. 

2. Učitelé z řad zaměstnanců 3.LF UK, kteří nepracují současně jako zdravotničtí pracovníci, se 

budou moci registrovat k očkování ve FNKV v další fázi – předpokládám počátkem února. 

Tuto informaci upřesníme, jakmile to bude možné. 

3. Obdobně do konce ledna upřesníme možnosti očkování ve FNKV pro studenty, kteří 

nepracují v žádném zdravotnickém zařízení (včetně zahraničních studentů v anglickém 

kurikulu). 

4. Pro ostatní zaměstnance fakulty (např. zaměstnance děkanátu apod.) bude možnost 

očkování ve FNKV otevřena v další fázi, po proočkování všech zdravotnických pracovníků, 

chronicky nemocných pacientů a seniorů. 

Pokud budou dodávky vakcín do FNKV plynulé podle dohodnutého plánu, měli by být všichni 

zdravotničtí pracovníci (včetně studentů, pomáhajících v nemocnici) proočkováni do konce ledna, 

nejpozději počátkem února.  

Uvedené informace mohou být modifikovány v souvislosti s dodávkami vakcín nebo s rozhodnutím 

MZ ČR o prioritách v očkování. 

Vedení fakulty jednoznačně podporuje očkování proti covidu, ale samozřejmě plně respektujeme 

svobodné rozhodování každého zaměstnance i studenta o tom, zda se nechá očkovat či nikoli. V této 

souvislosti upozorňujeme, že je již jednoznačně prokázané, že očkování snižuje riziko onemocnět 

klinicky manifestní formou nemoci covid-19. Proto mají prioritu rizikové skupiny: starší a chronicky 

nemocné osoby, u kterých má nemoc cca 10-20x vyšší riziko než u mladých a zdravých osob. Rovněž 

je již prokázané, že vakcína (minimálně v tuto chvíli ta první od firem Pfizer / BioNTech) nemá žádné 

bezprostřední život ohrožující komplikace (s výjimkou extrémně vzácné alergické reakce u známých 

alergiků).  

Není však zatím známo, zda očkování snižuje riziko bezpříznakového nosičství viru, proto zatím i 

očkované osoby musí zachovávat hygienická pravidla směřující k prevenci šíření této nemoci (např. 

i po očkování nadále používat roušky). Je možné, že během roku 2021 se tato otázka vyjasní a 

všichni doufáme, že pak očkované osoby budou moci roušky odložit. Do té doby však na fakultě i 

v nemocnici platí povinnost nosit roušky pro každého – tedy i pro očkované osoby. 

 

V Praze dne 4.1.2021   Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3.LF UK 

 


