COVID-19 OLTÁS

FONTOS INFORMÁCIÓK
Szlovákiában az oltás ingyenes. A 18 év feletti embereket oltják.

Az oltással kapcsolatos információt a www.korona.gov.sk weboldalon találja meg.

KI KÉRVÉNYZHETI AZ OLTÁST

Az kérvényezheti, aki az aktuális nyílt szakaszba vagy az előző oltási szakaszba
tartozik.

HOL OLTHATNAK BE

A COVID-19 elleni oltást az oltási központokban végzik, amelyet Szlovák Köztársaság minden járásában létrehoztak.

HÁNYSZOR KELL OLTAKOZNI

A COVID-19 vakcinákat jelenleg két adagban adják be. A vakcína második
időpontját automatikusan megkapja. Ha átvészelte a COVID-19 betegséget
akkor az elkövetkezendő 90 napon át ellenanyagot kell hogy termeljen a
szervezete. Az oltásra csak ezen időszak lejártával jelentkezhet.

REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS

Tudja meg melyik csoportba tartozik, és melyik fázis van jelenleg nyitva.
Ha a csoportja jelenleg nyílt szakaszban van, kérjen oltást a weboldalon
www.old.korona.gov.sk
Ki kell tölteni: személyes és elérhetőségi adatokat, címet, csoportot, amelyhez
tartozik, preferált hely, hol és mikor akarja beoltatni magát régió vagy város
szerint.
Az időpontot a választott napon kapja. Ha az összes hely le van foglalva ill.
A kiválasztott központ foglalt, próbálkozzon egy másik nap a regisztrációval.

"A COVID-19-cel kapcsolatos hátrányos helyzetek kezelésére irányuló tevékenységek támogatása a marginalizálódott roma közösségek jelenlétével rendelkező településeken"
az Emberi Erőforrások Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap támogatásának köszönhetően valósul meg.
www.esf.gov.sk

HOGYAN KELL VISELKEDNI AZ OLTÁS UTÁN

Ha már be van oltva, értesítse erről háziorvosát. Mutassa meg neki vagy küldje el
az oltási jelentés másolatát.
Az oltás után 48 órával ajánlott pihenni. Kerülje a ﬁzikai megterhelést és az alkohol fogyasztását.
Az első adag beadása után továbbra is tartsa be a védőintézkedéseket és szigorúan védekezzen a lehetséges fertőzések ellen. Ha komoly okokból nem fog
tudni megjelenni a második oltáson, kérvényezze át magát újabb időpontra.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Az oltás utáni első 2-3 napban enyhe láza lehet. Ha a hőmérséklete 38 °C felett
lesz ez azt jelentheti, hogy COVID-19 vagy más fertőzésben szenved. Lépjen
kapcsolatba kezelőorvosával.
Az oltás után bőrvörösség jelentkezhet az injekció beadásának helyén és a
nyirokcsomók is megduzzadhatnak.
Fájdalom és láz esetén vegyen be a paracetamol-t tartalmazó gyógyszerek
egyikét. pl. Panadol, Paralen stb. (kövesse a betegtájékoztató utasításait), hogy
jobban érezze magát.
A tünetek általában kevesebb, mint egy hétig tartanak. Ha a tünetei rosszabbodnak vagy ha aggódik, forduljon orvosához.

?

MI A TEENDŐ, HA AZ OLTÁSOK KÖZÖTT MEGFERTŐZŐDIK

Ha az első oltás után néhány nappal gyengeséget, fáradtságot, testfájdalmat
tapasztal, akkor újra tesztelnie kell. Lehetséges, hogy közvetlenül vagy az oltás
előtt, vagy utána koronavírussal fertőzött. Ebben az esetben azonban a fertőzés
folyamatának enyhébbnek kell lennie.

MIKOR NEM SZABAD OLTAKOZNI

Ha akút gyulladásos vagy lázas betegségben szenved, az oltás csak a gyógyulás
után javasolható. Megfázás esetén, hőemelkedés nélkül az oltás nem akadály.
Ha allergiás a vakcina bármely összetevőjére, előzetesen forduljon orvosához.
Ha az oltás első adagját követően rendkívül erős allergiás reakció alakul ki önnél,
azonnal forduljon orvosához.

AZ OLTÁST AZ ORVOSOK BELÁTÁSÁRA BÍZZA

Ha vérhígító gyógyszereket szed akkor vérlemezkeszám csökkennésében szenved vagy véralvadási rendellenessége van, minden esetben konzultálja
orvosával.
Ha Ön különösen érzékeny csoportba tartozik, az egészségi állapota rendkívül
súlyos a szervezete nem tud védekezni az oltás ellen.
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