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Koronavírus elleni védőoltás 

 
FONTOS: Az oltás önkéntes és ingyenes! 

 

1.  Németországban jóváhagyott oltóanyagok: 
 

Oltóanyag Információk 

BionTech  Oltóanyag típusa: mRNS alapú oltóanyag 

 Oltási ajánlás: 12 éves kortól engedélyezett 

 Oltási ütemterv: két adag, 4 hetes időközzel 

Moderna  Oltóanyag típusa: mRNS alapú oltóanyag 

 Oltási ajánlás: 18 éves kortól engedélyezett 

 Oltási ütemterv: két adag, 4 hetes időközzel 

Astrazeneca  Oltóanyag típusa: Vektor alapú oltóanyag 

 Oltási ajánlás: 60 év feletti személyek valamint 18 és 59 év közötti 
személyek előzetes orvosi konzultációt és személyes kockázatértékelést 
követően  

 Oltási ütemterv: aktuálisan heterogén oltás, azaz az első oltást 
Astrazeneca vakcinával, a második oltást pedig legkorábban 4 hét múlva 
mRNS vakcinával végzik 

Johnson & 
Johnson 

 Oltóanyag típusa: Vektor alapú oltóanyag 

 Oltási ajánlás: 60 év feletti személyek valamint 18 és 59 év közötti 
személyek előzetes orvosi konzultációt és személyes kockázatértékelést 
követően 

 Oltási ütemterv: egy adag 

 

 

2. Szükséges dokumentumok 
 

Sz. Dokumentumok 

1. Személyi igazolvány vagy útlevél 

2. Tájékoztató lap a koronavírus elleni védőoltásról (2 x) 
 különböző nyelveken elérhető az alábbi weboldalon: 

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date 

3. Hozzájáruló nyilatkozat, beleértve a kórtörténetet a koronavírus elleni védőoltáshoz (2x) 
 különböző nyelveken elérhető az alábbi weboldalon:  

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date 

4. Csak az Egészségbiztosítási Orvosok Szövetségén keresztüli időpontfoglalás esetén: 
Időpontfoglalás visszaigazolása 

5. Amennyiben adott: orvosi dokumentumok, például gyógyszerkönyv vagy allergiaútlevél 

Egészségbiztosítási kártya nem szükséges. 
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3. Oltási folyamat 
 
Folyamat Magyarázat 

Regisztráció Adatai a magával hozott dokumentumok alapján kerülnek 
felvételre.  

Orvosi felvilágosítás Ha még nem töltötte ki otthon a papírokat, akkor kap egy 
tájékoztató lapot és a koronavírus elleni oltáshoz szükséges 
beleegyező nyilatkozatot. 

Orvosi konzultáció Lehetősége lesz arra, hogy kérdéseket tegyen fel az orvosnak 
a koronavírus elleni védőoltással és az esetleges 
mellékhatásokkal kapcsolatban. 

Oltás Az oltást képzett szakemberek végzik. 

Utólagos megfigyelés Elővigyázatosságból rövid időre (legfeljebb 30 perces) az 
oltóponton tartózkodás orvosi megfigyelés alatt. 

 
 

Bővebb információkat – egyéb nyelveken is – itt találhat: 
www.kreis-kleve.de. 

 
 


