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TÁJÉKOZTATÓ LAP  
A KORONA-VÉDŐOLTÁSRÓL 

 
A KORONAVÍRUS 
A koronavírus (SARS-CoV-2) emberről emberre terjed és a COVID-19 betegségnek az okozója. Ez a korona-betegség 
minden embert érint, a kortól függetlenül.  
 
A megbetegedés időtartama több naptól több hétig terjedhet és olyan panaszokkal jár, mint láz, köhögés, a szaglás  
és az ízlelés elvesztése, valamint légszomj.   
 
Súlyos betegséglefolyás esetén a légutak, valamint más szervek gyulladása lép fel, ami intenzívosztályon való  
kezelést is szükségessé tehet. A korona-megbetegedés hosszú távú következményekkel járhat és akár halálos  
kimenetelű is lehet. A legjobb védelmet a korona-megbetegedés ellen a védőoltás nyújtja. 
 
MIÉRT AJÁNLJUK ÖNNEK, HOGY OLTTASSA BE MAGÁT? 
A védőoltás védelmet nyújt Önnek a COVID-19-ben való súlyos megbetegedés ellen. 
 
HOGYAN HAT A VÉDŐOLTÁS? 
A védőoltás arra ösztönzi a szervezetet, hogy antitesteket képezzen. Ezek az antitestek súlyos lefolyású megbetegedések 
ellen nyújtanak védelmet, ha Ön COVID-19 vírusoknak (SARS-CoV-2) van kitéve. A védőoltás legalább 6 hónapig nyújt 
védelmet súlyos betegséglefolyás ellen. Amennyiben kivételes esetekben a védőoltás ellenére COVID-19  
megbetegedésre kerülne sor, akkor ez jóval enyhébb lefolyású, ezzel elkerülve a komplikációkat és haláleseteket. 
 
Az oltóanyagok nem tartalmaznak vírust (SARS-CoV-2). Ezért Ön a védőoltás következményeként nem betegedhet  
meg a COVID-19-ben. 
 
BIZTONSÁGOS-E A VÉDŐOLTÁS? 
Igen. Az oltóanyagokat vizsgálatoknak vetették alá, amelyek igazolták a vakcinák hatékonyságát és  
biztonságosságát. Valamennyi Europában engedélyezett COVID-19 oltóanyag részletekbe menően meg lett  
vizsgálva és továbbra is szigorú ellenőrzés alatt áll. Ezen eredmények alapján az Európai Gyógyszerügynökség  
(EMA) a vakcinákat engedélyezte.    
 
KI KAPHATJA MEG A VÉDŐOLTÁST? 
A védőoltásokat – az oltóanyagtól függően – 12 illetve 18 éven felüli korosztályú személyek kaphatják meg. 
 
Kórelőzményekben (mint például cukorbetegségben, magas vérnyomásban, szívbetegségekben, asztmában)  
szenvedő személyek is megkaphatják a védőoltást. Mindig van lehetősége arra, hogy előzetesen beszéljen 
kezelőorvosával a védőoltásról, majd ezt követően eldöntheti, hogy igényli-e a védőoltást. 
 
Továbbá allergiákban (mint például élelmiszerallergiában, pollen- vagy házi por elleni allergiában, vagy antibiotikum-
összeférhetetlenségben) szenvedő személyek is megkaphatják a védőoltást, mivel az oltóanyag nem tartalmazza  
ezeket az anyagokat. Kérjük, hogy a felvilágosító beszélgetés során tájékoztassa orvosát az allergiáiról és hozza  
magával az allergia-igazolványát is. 
 
KINEK NEM AJÁNLOTT A VÉDŐOLTÁS? 
Ha Ön akut, magas (38 °C fölötti) lázzal járó súlyos fertőzésben szenved, kérjük beszéljen kezelőorvosával, mielőtt 
megkapja a védőoltást. 
 
Ha Ön terhes, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége, illetve ha terhességet tervez, kérjük beszéljen 
kezelőorvosával. Ha Ön jelenleg megbetegedett a COVID-19-ben (4 héttel az első pozitív PCR-tesztet követően). 
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AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK IS AJÁNLOTT A VÉDŐOLTÁS, AKIK MÁR EGYSZER MEGBETEGEDTEK A COVID-19-BEN?  
Egy COVID-19-ben való megbetegedés után újra megfertőzheti magát. Ezért szükséges beoltani azokat  
a személyeket is, akik már egyszer megbetegedtek a COVID-19-ben.  
 
A védőoltást azonban csak 4 héttel a megbetegedés után ajánlott beadni. 
 
HOL ÉS HOGYAN OLTTATHATOM BE MAGAM? 
A védőoltást különféle oltóhelyeken kaphatja meg. Lehetősége van előzetes időpontfoglalásra, de előzetes  
regisztráció nélkül is felkereshet egy oltóhelyet. A jelenleg üzemelő oltóhelyeket és nyitvatartási időket  
megtalálja az impfservice.wien honlapon. 
 
HOGYAN ZAJLIK A VÉDŐOLTÁS? 

A védőoltás önkéntes és ingyenes. 
A védőoltás előtt kap egy kérdőívet („Aufklärungsbogen“ - „Felvilágosítási ív“), amelyet ki kell töltenie.  
Ha vannak kérdései a védőoltással kapcsolatban, ezeket az oltás előtt megbeszélheti egy orvossal.  
 
Kérjük, hogy a védőoltás időpontjára vigye magával személyigazolványát, társadalombiztosítási kártyáját  
(e-Card, ha rendelkezik ilyennel) és az oltási lapját (ha rendelkezik ilyennel). Kérjük, hogy 14 éven aluli gyermekek  
egy gondoskodási joggal rendelkező személy kíséretében érkezzenek, illetve hozzanak magukkal egy olyan  
beleegyezési nyilatkozatot, amelyet egy gondoskodási joggal rendelkező személy írt alá. 
 
A védőoltás úgy zajlik, hogy fecskendőt kap a felsőkarába. Ez a fecskendő tartalmazza az oltóanyagot.  
Az oltás után még kb. 20 percig a helyszínen kell maradnia. Amennyiben rosszul érezné magát az oltás után, erről  
kérjük tájékoztassa az orvost vagy a helyben lévő egészségügyi dolgozókat. 
 
Többféle oltóanyag létezik. Az oltóanyagtól függően akár 2 részoltást, valamint adott esetben felfrissítő  
oltásokat is kaphat. A második védőoltást néhány héttel az első védőoltás után kapja meg. 
 
VAN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEM AZ OLTÓANYAGOK KÖZT? 
A kortól, valamint az oltóanyagok rendelkezésre állásától függően, szabadon választhatja meg az oltóanyagot. 
 
A COVID-19 VÉDŐOLTÁSNAK VANNAK MELLÉKHATÁSAI? 
A védőoltás kellemetlen mellékhatásokkal járhat, amelyek könnyen és jól kezelhetők. Ide tartoznak fájdalmak,  
duzzadások vagy vörösödések a szúrás helyén. Gyakran az is előfordul, hogy a beoltott személyek a védőoltás  
után fáradtságot éreznek, vagy hogy például fejfájás vagy enyhe láz lép fel. Ezen felül rosszullét, hányás vagy fázás  
is előfordulhat. 
 
A felsorolt mellékhatások azonban normális reakcióknak számítanak a védőoltásra, melyek arra vezethetők vissza,  
hogy a szervezet felkészül a kórokozók elleni védekezésre. A mellékhatások a legtöbb esetben néhány nap letelte  
után eltűnnek. Tíz beoltott személy közül több, mint egy személynél lépnek fel mellékhatások. 
 
HA MEGKAPTAM A VÉDŐOLTÁST, AKKOR IS KELL MAJD FFP2-ES MASZKOT HORDANOM? 
A védőoltás ellenére továbbra is be kell tartania a biztonsági szabályokat, mint száj-orr védőmaszk/FFP2-es  
maszk viselését, a távolságtartási szabályokat, valamint a higiéniai előírásokat. 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT AZ ALÁBBI LINKEKEN TALÁL: 
 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-
Schutzimpfung.html   


