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INFORMÁCIÓK 
A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁSRÓL
2.0 KIADÁS

 
Az „emlékeztető oltás“

UNGARISCH

Kérdése van? 
 Q Telefonszám: 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

További  
aktuális információk

a honlapunkon találhatók  
www.alb-donau-kreis.de 

Maradjon egészséges!

Köszönjük együttműködését.

 Q Az állandó oltási bizottság minden 18 év fölötti 
személynek ajánlja, hogy vegye fel a frissítő  
oltást, mRNS oltóanyaggal.

 Q Ehhez a második oltás óta legalább  
6 hónapnak kellett eltelnie.

 Q Az „emlékeztető oltás” során az alábbiak  
élveznek prioritást

 S 70 év fölötti személyek

 S Szociális otthonban, beilleszkedést segítő vagy 
olyan intézményben élők, ahol veszélyeztetett 
csoportokkal foglalkoznak, azokat ápolják vagy 
ott laknak.

 S Immunhiányos személyek.

 Q Kérjük a frissítő oltáshoz hozza magával az  
előző oltások igazolványát és a személyi  
azonosító dokumentumát.

Ifjúsági és szociális ügyosztály

Menekültek, integráció,  
állami szolgáltatások szakszolgálata



Kedves  
Polgártársunk! 

Ebben a prospektusban fontos információkat kap a  
koronavírus elleni oltásról.

Ez a legbiztosabb módja a vírus elleni védelem kialakí-
tásának. Az oltás megelőzheti a betegség súlyos lefo-
lyását.

Ezzel nem csak önmagát védi, de családját és pl. az 
idősebb, beteg embereket is.

A koronavírus elleni védelemként az oltás a 
legegyszerűbb és a leghatékonyabb.

Minden beoltott személy segít tehermentesíteni egész-
ségügyi rendszerünket – pl. a kórházainkat. Mindannyian 
ettől remélhetjük, hogy lépésről lépésre visszatérhet 
normális életünk.

Fontos a koronavírus elleni tartós védelem. Az akkor 
érhető el, ha sok ember beoltatja magát a koronavírus 
ellen.

 
Ezért Ön is oltassa be magát!

Ulm, 2021, november 19.

Fontos  
információk

Kit szabad beoltani?

 Q Az állandó oltási bizottság (STIKO) ajánlja a 12 év 
felettiek oltását, amennyiben orvosi okok ezt nem 
akadályozzák meg.

Hol kaphatom meg az oltást?

 Q Házi- vagy szakorvosi rendelőben

 Q Magánorvosi rendelőben

 Q Üzemorvosnál

 Q Helyi oltási akciók során

Ki fizeti az oltást?

 Q Az oltás ingyenes.

Milyen dokumentumokat kell  
magammal vigyek az oltásra?

 Q Oltási bizonyítvány (ha már van)

 Q A TB-kártyát/orvosnak bemutatandó tájékoztatót

 Q Igazolvány (tartózkodási engedély, útlevél, stb.)

 
Az oltás

 Q Minden engedélyezett oltóanyag hatékony  
és a jelenlegi tudásunk szerint alacsony kockázatú.

 Q A legtöbb oltóanyagnál szükség van  
második oltásra, néhány héttel később.

 Q A beoltott személyek hozzájárulnak a koronavírus 
elterjedésének megakadályozásához.

 Q Az oltás a legtöbb esetben megvéd  
a súlyos megbetegedéstől.


