OČKUJEME
PROTI
COVID-19
BOSCH nově nabízí očkování proti covid-19 přímo ve firmě!
Zájemcům z řad kmenových i agenturních zaměstnanců, kteří ještě nejsou očkovaní proti covid-19,
nově nabízíme vakcinaci přímo ve firmě Bosch zdarma. Pokud nejste očkovaní, máte možnost se
na očkování zaregistrovat. Vzhledem k omezeným kapacitám doporučujeme provést případnou
rezervaci co nejdříve!

Jak bude očkování probíhat?
•
•
•
•
•

v ordinaci závodního lékaře (na závodě I - Humpolecká, na závodě III - Pávov)
v pracovní době zaměstnance (celkový čas 25-30 min.)
vakcínou Janssen (již k dispozici)
vakcínou Pfizer (na zajištění pracujeme, budeme Vás informovat hned, jak bude dostupná)
před samotným očkováním zaměstnanec absolvuje antigenní test na covid-19

Jak se můžete registrovat?
•
•
•

registrace je možná od 18. listopadu 2021
přes asistentku Vašeho oddělení / hlavního mistra (ti Vám zajistí termín očkování)
kapacita očkování je omezena, v případě zájmu se registrujte co nejdříve

Proč se nechat očkovat?
Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí. Podle aktuálních poznatků je vakcinace nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie.
Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19. Ten, kdo se naočkuje,
pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Vakcína Janssen
Aktuálně jsme schopni Vám zajistit očkování vakcínou Janssen. Její výhodou je rychlá jednodávková aplikace,
nevýhodou je nižší účinnost ve srovnání s ostatními druhy vakcín.
Upozornění: Účast na očkování je zcela dobrovolná. Vhodnost očkování doporučujeme konzultovat
s lékařem. Žádostí o zařazení do seznamu zájemců uděluje zaměstnanec souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro zajištění očkování (tj. osobní číslo, jméno a příjmení).
Shromážděné údaje budou využity výhradně za účelem koordinace očkování a po ukončení akce budou zlikvidovány. Přístup k těmto údajům mají pouze osoby pověřené koordinací očkování.

