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Hogyan zajlik az oltás? 
  

• Az oltóorvos az oltást 

megelőzően kikérdezi és 

fizikálisan megvizsgálja az 

oltandó személyt. Az oltás 

kapcsán néhány 

dokumentumot ki kell 

tölteni. 

• Az oltást a felkarba adják. 

Az oltást követően legalább 

15-30 percig a védőoltásban 

részesülteket meg kell 

figyelni, hogy esetleg fellép-

e oltási reakció. 

• Az első oltás során közlik a 

második oltás időpontját is. 

Az oltásemlékeztető kártyán 

a védőoltás nevét és gyártási 

tételszámát az oltóhelyen 

egyértelműen fel kell 

tüntetni. A kártyát a második 

adag beadásakor az oltandó 

személynek magával kell 

vinnie, és a továbbiakban is 

megőrizni! 

  

Mindig a rendelkezésre álló 

vakcinával zajlik az oltás. 

Az oltóanyagokat nem lehet 

felcserélni, az első és a 

második oltást ugyanazon 

oltóanyaggal kell elvégezni.  

Ha a második oltást a tervezett 

időpontban valamilyen oknál 

fogva nem lehet beadni (pl. 

akut betegség, akadályoztatás 

esetén), akkor az oltóorvossal 

megbeszélt új időpontban kell 

bepótolni. 

Amit a koronavírus-elleni oltásról tudni érdemes 
 

A lakosság tömeges oltása a védőoltások elérhetőségnek függvényében történik, 

önkéntes alapon és ingyenesen. A védőoltások beadását oltási terv alapján végzik 

a kijelölt oltópontokon. Az első oltás alkalmával mindenki tájékoztatást kap arról 

is, hogy mikor kell a második oltást megkapnia. 

 

Fontos tudni, hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a 

védekezésben részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza 

meg. Az oltandókat a háziorvosuk értesíti és egyeztet velük az oltás pontos 

időpontjáról és helyszínéről, amely lehet a kórházi oltópont, vagy a 

háziorvosi rendelő, vagy az idős ember otthona is. Minden háziorvos 

megkapta és heti frissítéssel megkapja a praxisában eddig regisztrált idősek és 

krónikus betegek listáját. A lista egyben egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó 

legidősebbtől halad sorban életkor szerint és figyelembe veszi az oltandók 

dokumentált krónikus betegségeit is 

Az olthatóság elbírálását minden esetben az oltóorvos (ha a háziorvos adja be az 

oltást, akkor ő) végzi. Az oltóorvos figyelembe veszi az oltakozni kívánó 

egészségügyi állapotát, krónikus betegségeit, és azt, hogy milyen gyógyszereket 

szed. 

  

Az alábbi gyakorlati teendőket gondolja végig, mielőtt oltásra megy: 

  

• Az ügyintézés gyorsítása érdekében lehetőség szerint kinyomtatva, kitöltve 

hozza magával a beleegyező nyilatkozatot 

( https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok) 

• Gondolja végig, hogy: 

van-e krónikus betegsége 

a közelmúltban volt-e súlyos betegsége (különösen az elmúlt 3 hónapban) 

volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedése? 

• Érdemes összeírni, hogy milyen gyógyszereket szed. Amennyiben a 

közelmúltban immunrendszert gyengítő kezelésben részesült, az erre 

vonatkozó dokumentációt javasolt magával vinni. 

• Vigye magával a személyazonosító iratait, TAJ-kártyáját! 

• A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusának megfelelően – igyon és egyen! 

Amennyiben vérvételkor, védőoltáskor vagy injekció beadása kapcsán 

előfordult már ájulás, akkor vigyen magával egy palack vizet és esetleg 

szőlőcukrot. 

• Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen, amiben könnyen 

szabaddá tudja tenni a felkarját. Praktikus megoldás lehet a 

rövid ujjú póló, rétegesen öltözve. 

 

További információ: www.vakcinainfo.gov.hu 

 

Az oltás ingyenes és önkéntes 
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