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JELENTKEZÉS COVID19 OLTÁSRA
összefoglaló információ 

Ön COVID 19 védőoltásra szeretne jelentkezni? Ehhez nyissa meg a https://corona.ooe.gv.at oldalt és 
kattintson az „Impftermin” („Időpont védőoltásra”) gombra, majd a „Jetzt Impftermin buchen.“ („Időpont 
foglalása védőoltásra most“) felületre.

1. Adja meg az adatait és ellenőrizze ezek helyességét. Ezután kattintson a „Weiter” („Tovább”) gombra a 
regisztráció befejezéséhez.

2. Válasszon ki egy szabad időponttal rendelkező oltási helyet és kattintson a „Weiter” („Tovább”) gombra.

3. Válassza ki az Önnek megfelelő időpontot. Az időpont mellett láthatja a használt oltóanyag nevét. Kérjük 
ellenőrizze ismét adatai pontosságát, főként az email címét és a telefonszámát.

4. Engedélyezze adatainak az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR/DSVGO) szerinti feldolgozását és 
kattintson a „Reservierung abschließen“ („Regisztráció befejezése”) gombra.

5. Ön sikeresen lefoglalt egy időpontot és erről emailben értesítést kap, amely tartalmaz minden az oltási 
időponttal kapcsolatos információt. Az értesítés emailben való megküldése eltarthat egy ideig. Ha nem 
kapna visszaigazolást, ellenőrizze a spam mappát az e-mail � ókjában. Az emailhez csatolva kap egy 
felvilágosító adatlapot, ezt vigye magával kitöltve, aláírva az oltásra. (Ha valamilyen nyomós oknál fogva 
nem tud elmenni az oltásra, mindenképpen mondja le a lefoglalt időpontot az email értesítőben meg-

adott „Stornobutton” („Lemondás gomb”) segítségével és foglaljon új időpontot. Dupla 
foglalás nem lehetséges.)

Érkezzen pontosan a lefoglalt időpontra a kiválasztott oltópontra (az adatokat az email 
értesítés tartalmazza) és hozza magával a következőket: 

• Fényképes igazolvány (útlevél, jogosítvány) 

• Oltási igazolvány (amennyiben ilyennel rendelkezik)

• Társadalombiztosítási szám (pl. betegkártya/e-card) - ezszükséges az elektronikus védettségi igazolvány-
ba való bejegyzéshez

• Felvilágosító adatlap (kitöltve, aláírva)

Kérjük hozza magával az oltási időpontról kapott értesítőt is.

Kérjük tájékoztassa a helyszínen az oltást végző orvost esetleges alapbetegségeiről és ismert allergiákról. 
Hozza magával az oltásra – ha van – az allergiaigazolványát (Allergiepass) is.

A helyszínen a bejelentkezésnél ellenőrzik az adatait, majd következik egy orvosi felvilágosító beszélgetés. 
Ezután kapja meg a felkarjába az oltást.

Az oltás után várjon még 20 percet az utógondozási területen. Esetleges mellékhatások illetve allergiás 
reakció fellépése esetén a helyszínen állomásozó mentősök gyors segítséget nyújtanak a rászorulóknak.

Mielőtt elhagyja az oltópontot, az oltás bejegyzésre kerül az oltási igazolványába.

Fontos! Mindenképpen érkezzen pontosan a megadott időpontra!
Ha valamilyen különösen fontos oknál fogva nem tud eljönni az oltásra, mondja le mindenképpen az időpon-
tot az email visszaigazolásban lévő „Storno“ (Stornobutton) segítségével és foglaljon egy új időpontot. 
Kettős foglalás nem lehetséges.

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.

Esetleges kérdéseit, kérjük, előzetesen tisztázza háziorvosával.

www.land-oberoesterreich.gv.at


