Od dnešného dňa môže každý záujemca priamo rezervovať čas na očkovanie vo
VKOC Štúrovo v informačnom systéme Agel Komárno kliknutím na nasledovný
link: https://portal.agel.sk/ex-page-two?msid=&tagTrg=ten-ambvkc&step=1&exam_type=notCovid
Poznámky:
1. Treba vybrať "Veľkokapacitné vakcinačné centrum Štúrovo".
2. Kliknúť na "Rezervovať".
3. Vybrať počet osôb.
4. Vybrať dátum (aktuálne máme pustené termíny v dňoch 31.7.2021 a
1.8.2021).
5. Vybrať čas - neprihliadajte na text 1.dávka alebo 2. dávka (zo zoznamu
môžete vybrať ľubovoľný čas).
6. Treba vyplniť potrebné údaje. V poznámke môžete uviesť či idete na 1.dávku
alebo na 2.dávku.
7. V rekapitulácii treba potvrdiť záväznú objednávku (rezerváciu času).
Informácie ohľadne platieb v tomto prípade sú irelevantné, vakcinácia je
zadarmo.

Pacienti na druhé očkovanie, ktorí v dňoch 31.7.2021 a 1.8.2021 budú mať
presne 4 týždne od prvého očkovania, ktorú dostali u nás v dňoch 3.-4.7.2021
nemajú rezervovať čas cez tento systém, lebo im bude NCZI posielať SMS
automaticky.
Ostatní by mali cez tento systém rezervovať konkrétny čas. Samozrejme
zaočkujeme každého kto príde, ale bez rezervácie času treba rátať s čakaním.

Értesítjuk a lakosságot, hogy mostantól minden érdeklődő rezerválhat
időpontot a Párkányi oltóközpontba az Agel Komárno infomációs rendszerén
keresztül a következő linkre kattintva: https://portal.agel.sk/ex-pagetwo?msid=&tagTrg=ten-amb-vkc&step=1&exam_type=notCovid

1.) Kiválasztjuk a ,,Nagykapacitású oltóközpontot Párkány,,
2.) Rá kattintunk a rezerválni gombra
3.) Kiválasztjuk a személyek létszámát
4.) Kiválaszjuk a dátumot
5.) Kiválaszjuk az időt / bármilyen idő választható a listából /
6.) Beírjuk a többi adatot. A jegyzetbe belehet írni hogy az első vagy
a második adag vakcinára jelentkeznek.
7.) A rekapitulációban megkell erősíteni a megrendelést. Amennyiben
megjelenne információ a fizetési módról, ezt nem kell figyelembe venni,
mivel a vakcina inygenes.

Azon pácienseknek, melyeknek 2021.július 31 és 2021. augusztus 1 én lesz
pont 4 hete az első oltástól, melyet július 3-4 én kaptak , ne rezerváljanak
időpontot a második oltásra. Ezen pácienseknek automatikusan jön az sms
az időpontal.
Természetesen minden érdeklődőt beoltanak akinek nincs is regsiztrációja,
viszont számolni kell egy kis várakozással.

