
10 kérdés és 10 válasz a koronavírus elleni oltásról 

1. Hogyan véd a vakcina? 

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a 
vírus ellen ható vérsejteket termeljen, és így nyújtson védelmet a COVID–19 ellen. 

2. Kiválthatja-e a koronvírus-fertőzés tüneteit a vakcina?  

Mivel az oltás nem a vírust tartalmazza, nem okozhat megbetegedést. 

3. Ki kaphat védőoltást? 

A vakcinát a 16 évesnél idősebbek kaphatják meg.  

4. Meddig tart a védettség? 

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a 
jelenleg zajló klinikai vizsgálatok alapján. 

5. Kaphat-e oltást, aki átesett koronavírus-fertőzésen? 

Akik igazolni tudják a három hónapon túli fertőzöttségüket, kaphatnak védőoltást.  

6. Krónikus betegségben szenvedők kaphatnak védőoltást? 

Igen, az oltás krónikus betegségben szenvedőknek is adható, egyeztetve a kezelőorvossal, 
kizárva az ellenjavallatokat. 

7. Várandósság vagy szoptatás alatt ajánlott a vakcina? 

Várandósság alatt az oltás nem ajánlott, illetve a teherbe esés az oltás után legkevesebb két 
hónapra tervezhető. 

Még nem ismert, hogy a vakcina kiválasztódik-e az anyatejben, de a szoptatás ideje alatt is 
megkaphatják az oltást azok, akik kockázati csoportba tartoznak és igénylik.   

8. Milyen ellenjavallatai vannak a védőoltásnak?  

Akut lázas betegség, a Pfizer-BioNTech COVID–19 vakcina bármely összetevőjével szembeni 
súlyos allergiás reakció; 



a kórelőzményben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl. penicillin) vagy más 
védőoltással kapcsolatos életveszélyes állapothoz vezető, immunológiai túlérzékenységi 
reakció; 

várandósság. 

9. Mi az oltás folyamata? 

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon. Az oltási központokba 

előjegyzés szerint érkeznek az emberek, ahol kitöltenek két űrlapot, az egyik az egészségi 

állapotukkal kapcsolatos, a másik pedig a beleegyezést igazoló űrlap. Az oltást megelőzően az 

orvos kikérdezi és megvizsgálja a jelentkezőt. A védőoltás beadása után nyomtatják az igazolást 

és az időpontot a következő oltásra. Az oltás után lehetőség van 15 percet várakozni 

egészségügyi felügyelet mellett. 

10. Hargita megyében hol lesznek oltóközpontok? 

Hargita megyében 13 oltási központ lesz 10 településen: Csíkszeredában 3, Székelyudvarhelyen  
2 központ, ezenkívül lesz Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Székelykeresztúron, 
Szentegyházán, Balánbányán, Borszéken, Korondon és Gyergyóremetén. 
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