
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA 
příspěvková organizace 

 

 

Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je 
při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, 

spolehlivost a vstřícný přístup. 

_______________________________________________________________________________ 

O kostku pestřejší život 

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa 

                    tel.: 777291359 e-mail: cupalova@komunitnicentrum.com, www.komunitnicentrum.comstka Krásná 

Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa 

 

NABÍDKA POMOCI 

Kostka Krásná Lípa nabízí pomoc seniorům starší 80 let s registrací na očkování proti 

COVID-19 a vysvětlení dalšího postupu při zajištění očkování.   

 

📣 Základní informace: 

  

◾ Od pátku 15. ledna 2021 se mohou k očkování registrovat lidé starší 80 let. 

◾ Registrace k očkování probíhá ve dvou krocích výhradně online na https://crs.uzis.cz/. 

◾ S registrací Vám mohou pomoci pracovníci naší sociální služby Osobní asistence. 

  

✅ Pro registraci v Centrálním rezervačním systému si připravte: 

  

◾ telefonní číslo, na které vám ze systému přijdou potvrzovací SMS zprávy 

◾ rodné číslo 

◾ zdravotní pojišťovnu 

◾ adresu 

◾ e-mail (pokud jej máte) 

◾ preferované očkovací místo (Lužická nemocnice Rumburk, Nemocnice Děčín). 

 

❗ Po odeslání elektronické žádosti bude na kontaktní telefon (který již nejde změnit) zaslán 

kód, který využijete při rezervaci termínu očkování. V případě pochybností, zda je pro Vás 

očkování vhodné se obraťte na svého praktického lékaře. 

Pokud jste prodělali onemocnění COVID – 19, je možné se nechat očkovat nejdříve 90 dní od 

ukončení izolace.  

  

✅ Následná rezervace termínu očkování proběhne po uvolnění kapacit v očkovacích centrech, 

kdy budete vyplňovat dotazník o základním zdravotním stavu (cukrovka, obezita, nemoci plic, 

jater, ledvin, srdce, nervového systému, nádor, stav po transplantaci, vysoký tlak). K této 

rezervaci budete potřebovat druhý obdržený sms kód. 

 

▶ Očkování je zdarma a je dobrovolné. ◀ 

 

Nemáte rodinu či blízké, kteří by Vám s registrací pomohli, obraťte se na sociální pracovnici 

Mgr. Romanu Cupalovou, tel. 777 291 359 ze služby Osobní asistence. Osobní asistence 

poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném domácím prostředí.   

 

https://crs.uzis.cz/

