
AZ ÁTTEKINTŐBEN MEGTALÁL-
JA A LEGFONTOSABB  
INFORMÁCIÓKAT

AZ OLTÁS  
ÖNKÉNTES  
ÉS INGYENES

AZ OLTÁS 
TERV SZERINT OLTÁS
Az oltás önkéntes és ingyenes. Jelenleg nem áll rendel-
kezésre elegendő jóváhagyott oltóanyag ahhoz, hogy 
mindenkit, aki akarja, azonnal be tudjunk oltani. Emiatt 
Ausztriában az oltást egy előre meghatározott terv sze-
rint, három oltási fázisban hajtják végre: 

1. FÁZISBAN 
(már folyamatban ill. lezárva) az idősek otthonában és 
a gondozóotthonokban élő lakosokat és ezen otthonok 
személyzetét, ezenkívül az egészségügyben dolgozókat 
és az első magas kockázatú csoportokat oltják. 

2. FÁZISBAN  
Ezt követik az idősebb emberek, beleértve az otthon 
gondozottakat is (valamint a 24 órás gondozást teljesítő-
ket), már meglévő betegségben szenvedőket és a kritikus 
és a rendszer szempontjából releváns infrastruktúrában 
dolgozó embereket. Ez a fázis folyamatban van, és az ol-
tóanyagok rendelkezésre állásának függvényében halad. 

3. FÁZISBAN 
(előreláthatólag 2021. 2. negyedévétől) bárki, aki szeret-
né, beoltathatja magát.

HATÁS, BIZTONSÁGOSSÁG  
ÉS MELLÉKHATÁSOK
A jelenleg engedélyezett oltóanyagok esetén néhány 
héten belül két adagot kell beadni. 

Az Ausztriában engedélyezett oltóanyagokat (vakcinákat) 
az EU szigorú engedélyezési irányelvei alapján tesztelték. 
Az oltóanyagok hatékonyságát és biztonságosságát sok 
ezer önkéntesen tesztelték.

Mint minden védőoltás esetén, elvétve előfordulhatnak 
testi reakciók, de ezek általában gyorsan elmúlnak és 
nem okoznak problémát. Az oltás helyén gyakran lép fel 
bőrpír, duzzanat és fájdalom. Fáradtság, fejfájás, izom- 
vagy ízületi fájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, hányinger, 
hidegrázás és láz is előfordulhat. Mindezek nem befolyá-
solják az oltás biztonságosságát és hatékonyságát.

A koronavírus elleni védőoltások bizonyítottan nem  
változtatják meg az ember genetikai felépítését, és  
nincsenek hatással a termékenységre. 

A koronavírus elleni védőoltással védi  
magát és másokat! 

Az oltás önkéntes és ingyenes. 
Két adag oltóanyagot adnak be néhány 
héten belül.

Az Ausztriában engedélyezett oltóanyagok 
hatékonyak és biztonságosak. 
Az oltóanyagokat szigorúan megvizsgálták, 
és sok ezer önkéntesen tesztelték.

Tartományonként az előzetes jelentkezés-
hez szükséges információkat és linkeket 
a következő oldalon találja: https://www.
oesterreich-impft.at/impfanmeldung/
További fontos információk a COVID-19-ről: 
www.daheimbetreut.at

a COVID-19-
megbetegedéstől véd

Az áttekintőben megtalálja a 
legfontosabb információkat
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AZ IDŐSEK SZÁMÁRA JELENTI  
A LEGNAGYOBB KOCKÁZATOT
Eddig világszerte több mint 100 millió ember fertőződött 
meg a koronavírus által okozott COVID-19 betegséggel, és 
közülük több millióan meghaltak.

Ez mindenkit érint. Ez bárkivel megtörténhet. Mindene-
kelőtt az idősebb emberek és korábbi betegségben szen-
vedők veszélyeztetettek, a betegség súlyos, legrosszabb 
esetben halálos kimenetelű lefolyása miatt érintettek. 

Az egyetlen lehetőség arra, hogy a vírus valóban ellenőr-
zés alá kerüljön, és a világjárványból ismét visszatérhes-
sünk a normális élethez az oltás.

AZ OLTÁS 
MINKET 
ÉS MÁSO-
KAT VÉD!

EZ MINDEN-
KIT ÉRINT. 
EZ BÁRKIVEL 
MEGTÖR-
TÉNHET.

AZ OLTÁS AZ ÖNÁLLÓ GONDOZÓK SZÁ-
MÁRA A KÖVETKEZŐKÉPPEN VAN SZA-
BÁLYOZVA: 

Az önálló gondozók (24 órás gondozás) a 
koronavírus elleni oltás igénylésekor más, 
fokozott kockázatú vagy rendszerszinten 
releváns lakosságcsoportokkal együtt, 
az oltóanyagok elérhetőségétől függően 
elsőbbséget élveznek. Az oltás az Auszt-
riában egészségbiztosítással rendelkezők 
számára ingyenes!

HOGYAN REGISZTRÁLHATOK COVID- 
VÉDŐOLTÁSRA? 
Tartományokonként az előzetes jelentkezéshez szükséges 
információkat és linkeket a következő oldalon találja: 
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK A  
COVID-19-RŐL: www.daheimbetreut.at

AZ OLTÁS VÉD MINKET  
ÉS MÁSOKAT
2020 végén oltották be az első osztrákokat - elsősorban 
az idősek otthonában élő embereket, akiket a világjár-
vány első éve különösen súlyosan érintett. Időközben 
már folyamatban van az oltási kampány. Oltják a további 
kockázati csoportokat és a rendszerszinten fontos terü-
leteken dolgozókat. 2021 végéig mindenki, aki szeretné, 
meg kell kapja a lehetőséget arra, hogy ingyen beoltassa 
magát. Azoknak a száma, akiket már be lehet oltani, a 
rendelkezésre álló oltóanyag mennyiségétől függ. 

Az engedélyezett oltóanyagok megvédenek attól, hogy 
COVID-19-ben megbetegedjünk, ill. megakadályozzák 
ennek súlyos kimenetelű lefolyását. Valószínű, hogy az 
oltóanyagok megakadályozzák a vírus terjedését. Az 
oltás minket és másokat is véd.

FIGYELEM: 
A COVID-19 minden korcsoportot érint. Súlyos lefolyású 
megbetegedések - bár ritkábban, de mégis - előfordul-
hatnak fiataloknál is. A tünetmentes és enyhe lefolyású 
megbetegedéseknek súlyos, hosszú távú következményei 
is lehetnek, esetleg fontos szervek károsodását vonja 
maga után.


