
Mit tudhatunk az oltáskampány harmadik szakaszáról? 

Javában zajlik Romániában az oltáskampány harmadik szakasza. Elérhetővé vált minden 16 éven 
felüli személy számára a koronavírus elleni oltás. Május 7-től előjegyzés nélkül is beadják az 
igénylőknek a koronavírus elleni vakcinát valamennyi hazai oltásközpontban. 

Az előjegyzéssel rendelkezők elsőbbséget élveznek, a szabad helyekre pedig sorszámot adnak. Ha 
egy központban 100 személyt tudnak immunizálni egy nap, és 50 személynek van előjegyzése, 
további 50 személy sorszámot kap. Ha ezen felül is lennének jelentkezők, ők felkerülhetnek egy 
pótlistára, és mehetnek majd másnap vagy harmadnap. 

Aki továbbra is a regisztrációs felületen szeretne időpontot kérni, tudnia kell, hogy az 
előjegyzéseket összesítő online platform arról is tájékoztatja a regisztrálót, hogy a kiválasztott 
oltópontnál hányan vannak előtte a listán, valamint azt is, hogy milyen vakcina típus érhető el a 
kijelölt helyszíneken. 

Mikortól igényelhető a harmadik oltás? 

Szeptember 28-ától kezdték beadni Romániában is a koronavírus elleni oltás harmadik dózisát 
annak, aki ezt igényli. Az időpontfoglalásra létrehozott internetes felületen már lehet előjegyzést 
kérni, de programálás nélkül, személyesen is kérni lehet az oltást az oltóközpontoknál.  

 

Kiknek ajánlott a harmadik dózis? 

A harmadik dózist kiemelten ajánlják azoknak, akik munkahelyükből adódóan hatványozottan 
kitettek a koronavírus-fertőzés veszélyének, a 65 év feletti idős személyeknek, a krónikus 
betegeknek és más sérülékeny csoportoknak, de emellett Romániában minden személy jogosult 
az emlékeztető vakcinára, aki legalább 6 hónapja kapta meg a második oltást.  

Mindössze két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a harmadik, az 
úgynevezett emlékeztető (booster) oltásra: már kapott két adag vakcinát és a második oltástól 
legalább 180 nap telt el.  

Milyen vakcinával történik a harmadik oltás? 

A harmadik oltás csak az ARN messenger (hírvivő ribonukleinsav) típusú oltóanyaggal 
(Pfizer/BioNTech és Moderna) történik, ezért, ha valaki AstraZeneca oltóanyagot kapott az első 
két oltás beadásakor, most a Pfizer vagy a Moderna oltást kaphatja. Ugyanakkor a 
Johnson&Johnson oltóanyaggal védett személyek egyelőre nem kapnak emlékeztető oltást, 
mivel az oltóanyagot később kezdték el használni Romániában, még nem telt el elegendő idő az 
emlékeztető oltás beadásához. 



 

 

 

Hol vannak oltóközpontok Hargita megyében? 

 

Bővebben itt: https://dspharghita.ro/ro/ 

 

Hol lehet kérni az oltást? 

 május 7-től előjegyzés nélkül is beadják az igénylőknek a koronavírus elleni vakcinát 
valamennyi hazai oltásközpontban 

 a háziorvosok is elkezdték a lakosság oltását a Johnson & Johnson által előállított 
vakcinával 

 elektronikus úton a https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-
cnp oldalon keresztül 

 egy már regisztrált személy oldaláról a https://programare.vaccinare-
covid.gov.ro/auth/login platformon keresztül (egy fiókból legfeljebb 10 ember 
regisztrálhat) 

https://dspharghita.ro/ro/
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-cnp
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-cnp
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login


 háziorvosnál 
 call centeren keresztül, a 021 414 44 25-ös egységes hívószám segítségével 
 az önkormányzatokhoz tartozó szociális igazgatóságoknál 

Jogosult vagyok a vakcinára akkor is, ha nincs egészségügyi biztosításom? 

Igen. A jogosultak kérhetnek előjegyzést az oltásra függetlenül attól, hogy van-e biztosítása vagy 
sem. 

Honnan és hogyan  tölthetem le az uniós digitális Covid-igazolványt? 

A https://certificat-covid.gov.ro/ internetes címen elérhető a  platform, amelyen keresztül 
létrehozhatják uniós digitális Covid-igazolványukat. 

A koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum online igénylésének lépései: 

 A személyazonosításhoz szükség van egy e-mail címre. 
 A megadott címre a számítógépes rendszer küld egy linket, amelyre kattintva a platform 

főoldalára jut a felhasználó. 
 Kattintson a zöld „Certificat nou” („Új igazolvány”) gombra. 
 Válassza ki azt a személyazonosító igazolványtípust, amellyel a kérelmezőt vizsgálatra 

vagy oltásra regisztrálták. 
 A román állampolgárok, illetve azok, akiknek a román hatóságok állítottak ki 

személyazonosító számot (CNP), a CNP gombra kattintsanak. A megfelelő mezőbe beírják 
a személyazonosító számot (CNP), a személyi igazolvány számát, a név kezdőbetűit és a 
kért Covid-igazolvány típusát (oltottságot, negatív tesztet vagy a betegségből való 
felépülést igazoló okmányt). A külföldi állampolgárok a „Paşaport/Act de identitate” 
gombra kattintanak, és kitöltik az útlevelet kiállító ország („Ţara care a emis paşaportul”) 
mezőt, majd az útlevél vagy más személyazonosító okmány sorszámát, beírják a név 
kezdőbetűit, majd kiválasztják az igazolvány típusát. 

 Kategóriától függően ki kell tölteni: 
o Az oltási igazolványhoz válassza ki a beadott vakcina típusát, a megyét, amelyben 

az oltás történt, és adja meg az oltás hónapjának megfelelő számot. 
o A fertőzésből való kigyógyulást igazoló dokumentumhoz válassza ki a megyét, ahol 

a tesztet elvégezték, és azt a hónapot, amelyben az érintett személy pozitívnak 
bizonyult. 

https://certificat-covid.gov.ro/


o A negatív tesztet igazoló dokumentum létrehozásához válassza ki a vizsgálat 
elvégzésének megyéjét és a vizsgálat elvégzésének hónapját. Az ilyen típusú 
igazolvány érvényessége 72 óra. 

 Kattintson a „Salvează” („Mentés”) gombra, és az alkalmazás rögzíti az uniós digitális 
Covid-igazolvány létrehozására irányuló kérelmet. 

 Ezt követően a „Listă certificate” (Igazolványok listája) menüben megtekintheti az adott 
e-mail fiókról kiállított összes igazolványt. 

Az uniós tagállamokba való belépéskor a tanúsítványok ellenőrzése a QR-kód beolvasásával 
történik. A felhasználó kiválaszthatja az igazolványok listájából, vagy letöltheti .pdf formátumban, 
és kinyomtathatja a dokumentumot. Akinek nincs lehetősége egyikre sem, a területileg illetékes 
polgármesteri hivatalban, a lakosság-nyilvántartó irodában vagy az egészségügyi igazgatóságon 
is kérheti azt. 

Az igazolványokkal kapcsolatban a 021/414–4425-ös telefonszámon lehet kérdéseket feltenni, 
ha valakinek valami nem világos. 

Hol kötelező az uniós digitális COVID-igazolvány? 

Augusztus 13-tól csak a QR-kóddal ellátott uniós digitális COVID-igazolványt fogadják el a 
határátkelőknél az Európai Unión (EU) belül az oltottság, a COVID-19-ből való felgyógyulás vagy 
a negatív teszteredmény bizonyítására. 

A koronavírus elleni oltást, a negatív tesztet vagy a betegségen való átesést igazoló uniós digitális 
Covid-igazolványra van szükség országon belül is  a vendéglátó-ipari egységekbe, nyilvános- és 
magányrendezvényekre, koncertekre, előadásokra, sportlétesítményekbe való belépéshez 
minden 12 év fölötti személynek ott, ahol a fertőzési ráta átlépi a három ezreléket. 
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