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Miért oltassa be magát? 
Az oltás megvédi attól, hogy súlyosan megbetegedjen a COVID-19 vírus által.

COVID-19 VÉDÖOLTÁS - összefoglaló tájékoztatás

Hogyan hat a védőoltás? 
A védőoltás ösztönzi a szervezetét arra, hogy antitesteket termeljen. Ezek az antitestek megvédik Önt attól, hogy 
súlyosan megbetegedjen, ha az újfajta koronavírussal (SARS-CoV-2) érintkezik. Egyik védőoltásban sincs vírus 
(SARS-CoV-2). Így a védőoltástól nem kaphatja el a COVID-19-et.

Biztonságos a védőoltás? 
Igen. Tesztek bizonyítják, hogy a védőoltás biztonságos és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte. 
A védőoltás azon személyek részére is biztonságos, akik cukorbetegek, magas a vérnyomásuk, szívbetegek vagy 
asztmások.

Ki kaphatja meg a védőoltást? 
Minden 5. életévét betöltött személy, aki Ausztriában él vagy itt dolgozik (pl. naponta ingázók), osztrák társadalombiz-
tosítási szám nélkül is. Ha várandós, alapbetegsége van vagy egy magasabb rizikójú csoporthoz tartozik, kérje ki orvosa 
véleményét a védőoltásról.

Ha már volt COVID megbetegedése, akkor is szükség van-e még védőoltásra?
A SARS-CoV-2 fertőzést követően (PCR-teszt által kimutatott) a Nemzeti Oltási Testület az oltás 6 hónapos el-
halasztását javasolja. A jelenlegi ismeretek szerint egy védőoltás elegendő. A fertőzésen átesett személyekkel 
végzett laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy ezeknek a személyeknek csak egy oltásra van szükségük 
ahhoz, hogy hasonló védelmet kapjanak, mint a kétszer beoltott, COVID-19 betegségben még nem megbetegedett 
személyek

Vannak a COVID-19 védőoltásnak mellékhatásai? 
Az oltás okozhat fájdalmat vagy pirosodást a szúrás helyén, valamint fejfájást, lázat és izomgörcsöt. Ezek a 
mellékhatások igen gyakoriak, de a szervezet normális reakciói és rendszerint néhány napon belül elmúlnak. Az 
oltást követően kb. 20 percig egészségügyi személyzet � gyeli meg Önt, hogy egy allergiás reakciót kizárhassanak

Hogyan kap időpontot a védőoltásra? 
Kattintson a https://corona.ooe.gv.at oldalon az „Impftermin” („Időpont védőoltásra”) gombra, majd a „Jetzt 
Impftermin buchen.“ („Időpont foglalása védőoltásra most“) felületre. Miután megadta az adatait, szabad 
időpontok közül választhat egész Felső-Ausztria területén. Ezután e-mail-ben kap egy visszaigazolást az 
időpontról. Ezt az visszaigazolást hozza el magával az oltásra. A foglalás csak akkor lehetséges, ha van 
osztrák társadalombiztosítási száma. Minden más esetben küldjön a buergerservice@ooe.gv.at címre az 
időpontfoglaláshoz egy e-mailt a következő adatokkal: keresztnév és családnév, kerület, postai irányítószám, 
helységnév, utca, házszám, születési dátum, telefonszám és e-mai-cím.

Mit kell vinni az oltásra? 
• Fényképes igazolványt (útlevél, jogosítvány) 
• Védőoltási kiskönyvet (amennyiben rendelkezik vele)  
• Társadalombiztosítási számot (pl. e-card) 

Ez szükséges az elektronikus védettségi igazolványba való bejegyzéshez! 
• Felvilágosító adatlapot (kitöltve és aláírva) mely a https://www.sozialministerium.at/Corona/Corona-Schutzimp-

fung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html oldalon található. 

Kérjük, tájékoztassa az oltás helyszínén az oltó orvost esetleges alapbetegségekről vagy ismert allergiákról. Hozza 
el, ha van, az allergiaigazolványát. Esetleges kérdéseit, kérjük, előzetesen tisztázza háziorvosával.

További információkat a COVID-19 védőoltásról a https://corona.ooe.gv.at oldalon talál.
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