Dispečink / zřizování
OČM, vedení záznamu
Covid Forms App

Povinnost dle MO

DOČM, VOČM, OČM

KKOČ

COVID FORMS APP

Komunikace
NKOČ-MZ-KKOČ-OČM-

Koordinace činnosti
dle plánu očkování
Běžná agenda

Kontrola stavu
zásob a materiálu

Dotazy

Urgentní požadavky
na kritický materiál

Kontrola zápisů
záznamů
a úplnosti údajů

DISPEČINK LOGISTIKY
dispecinklog@mzcr.cz

DISPEČINK OČKO
dispecinkocko@mzcr.cz
+ 224 972 577

- Záznamy skladu
- Záznamy materiálu
- Záznamy očkování
- Založení profilu OČM
- Založení kontaktní
osoby a MTZ

HELPDESK IT
helpdeskocko@army.cz (CFA, CRS)
externicrt@army.cz (CFA)
+ 973 295 963
+ 973 295 962
ocm.podpora@archirepo.com (CRS)
Tel: 725 126 869
Požadavky na založení
nového OČM
NUTNÉ OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ U KKOČ

ŘÍZENÍ OČKOVÁNÍ

4.
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DOČM,
VOČM,
OČM

1.

Registrační formulář – PŘÍLOHA č. 1

Žádost o udělení oprávnění
k poskytování ZS
Souhlasné stanovisko KHS
k provoznímu řádu

2.

KKOČ
•
3. •
•
•

EVIDENCE OČM V KRAJI
KOMUNIKACE S NDOČ
KOORDINACE OČM
ROZDĚLENÍ OČK.LÁTKY

PŘÍLOHA č. 1 Popis očkování

DISPEČINK OČKO MZ
5.

• PŘEHLEDY KAPACIT OČM
• DOSTUPNOST A SPOTŘEBA
OČK. LÁTKY
• NAPOJENÍ NA IT SYSTÉMY

PŘÍLOHA č. 1 Popis očkování

HELPDESK IT
6.

• REGISTRACE
SUBJEKTŮ DO CFA
• NAPOJENÍ NA CRS
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PROCES REGISTRACE OČM DO EVIDENCE
1. OČM (pokud je potřeba) zažádá o udělení oprávnění KÚ a získá souhlasné stanovisko KHS
https://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/aktuality/informace_k_postupu_pri_zrizeni.html

2. OČM kontaktuje svého krajského koordinátora o vzniku (povinnost) na e-maily:
reditel@prahamp.cz
marika.spanihelova@praha.eu

3. KKOČ vede evidenci svých krajských OČM
4. OČM zašle registrační formulář na

dispecinkocko@mzcr.cz

5. NDOČ zkontroluje registraci, zaeviduje OČM a přepošle na (HELPDESK IT)
6. Helpdesk IT zavede OČM do CFA a zajistí napojení na CRS
DO CFA JE OPRÁVNĚN ZAPISOVAT NOVÉ SUBJEKTY POUZE HELPDESK IT!
ZMĚNY ÚDAJŮ A ZÁZNAMY O SKLADU V CFA PROVÁDÍ JEDNOTLIVÁ OČM!
KKOČ A NDOČ DO CFA POUZE NAHLÍŽEJÍ!
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POVINNOSTI DLE PLÁNU OČKOVÁNÍ
NDOČ
• vede aktuální přehled celkových a volných očkovacích kapacit jednotlivých OČM,
• vede aktuální přehled dostupnosti, spotřeby očkovacích látek a proočkovanosti u

jednotlivých OČM,
• operativně řídí mezikrajovou distribuci očkovacích látek dle stavu kapacit OČM,
s ohledem na požadavky KKOČ,
• zabezpečuje zpracování denních výstupů o stavu proočkovanosti a spotřebě
očkovací látky pro NKOČ.
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POVINNOSTI DLE PLÁNU OČKOVÁNÍ
KKOČ:
• je jmenován hejtmanem příslušného kraje, resp. primátorem hl. m. Prahy; realizuje
pokyny NDOČ;
• v návaznosti na systém distribuce řídí objednávání a rozdělování dodávek
očkovacích látek v rámci kraje přičemž spolupracuje s místně příslušným OOVZ;
• realizuje proces očkování v daném kraji, včetně zajištění dostatečného počtu
očkovacích kapacit, v závislosti na dodávkách očkovacích látek (dle
Přílohy 2 Logistické zabezpečení), dle tohoto metodického pokynu a přímých pokynů
hejtmana příslušného kraje;
• usměrňuje plnění stanovených legislativních požadavků pro provoz očkovacích
míst, přičemž spolupracuje s místně příslušným OOVZ;
• řídí VPL a PLDD v oblasti metodologie a poskytuje podporu při problémech v řešení
dodávek očkovacích látek, nebo nedostatku komplementárního materiálu;
• informuje NKOČ o plánu ustanovit nová/změnit stávající očkovací místa,
a to v takovém předstihu, aby je bylo možno zapojit do všech IT systémů; stejně tak
informuje o zrušení těchto míst,
* výběr z povinností dle očkovacího plánu

