
 
 
 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A COVID OLTÁSSAL 
KAPCSOLTBAN 
 
A Covid-járvány legyőzése és a mindennapi életbe való visszatérés érdekében 

mindannyiunknak együtt kell segítenünk és el kell fogadnunk a felajánlott 
ingyenes Covid-oltást! Ezen a szórólapon megtalálja a legfontosabb kérdéseket 
és válaszokat az ausztriai Covid-oltással kapcsolatban. 

 
A COVID-19 vakcinák okozhatnak mellékhatásokat? 

Igen,azonban különbséget tesznek az oltási reakció és a valódi mellékhatások 
között.A reakciók olyan jelenségek, amelyek kísérhetik az oltás tényleges 
hatását. Ezek kifejezik a tervezett fizikai védekezési reakciót. Nem veszélyesek. 

Ritkán előfordulhatnak olyan mellékhatások is, mint fáradtság, fejfájás, enyhe láz 
és általános „influenzaszerű” érzés. 
 
Beoltatthatom magam a COVID-19 ellen, ha allergiás vagyok? 

Azok a személyek akiknél ismert és gyakori az allergia, például virágporra vagy 
házi porra, be lehet és kell oltania magát. Ha súlyos allergiája van, az oltás előtt 

mindenképp konzultáljon a háziorvosával. 

 
A vakcinát a  jóváhagyást követően továbbra is ellenőrzik-e? 
Igen, minden oltást szigorúan ellenőriznek a jóváhagyás előtt, és azt követően is 
folyamatosan ellenőrzik. Az EU és Ausztriában elfogadott jogi jóváhagyást 

szigorúan kezelik és folyamatosan ellenőrzik. 
 

Honnan lehet tudni egy ilyen rövid tesztfázis után, hogy nem lesznek 

hosszú távú mellékhatások?

Ezt nem lehet 100% -os biztonsággal megtenni, de ez a jóváhagyáskor más 

gyógyszerek esetében sem lehetséges. Az összes lehetséges hosszútávú 
mellékhatás rögzítése érdekében az egészségügyi hatóságok folyamatosan 
figyelemmel kísérik és ellenőrzik. 
 

Be lehet-e oltani azokat az embereket akik már szenvedtek SARS-CoV2 
fertőzésben? 

Azoknak, akik már szenvedtek SARS-CoV2 fertőzésben az oltás előtt 
konzultálniuk kell háziorvosukkal. 
 

Hogyan dől el, hogy kit oltanak be először a COVID-19 ellen? 
Feltételezhetjük, hogy Ausztriában bárki, aki oltani akar, oltást kaphat a COVID-

19 ellen. A vakcina kezdetben nehéz hozzáférhetősége miatt a szövetségi 
kormány oltási ütemtervet készít, amely meghatározza, hogy ki és mikor olthaó. 
Elsőbbséget élveznek  mindazok az emberek, akik korábbi betegségük vagy 

magas életkoruk miatt a kockázati csoportba tartoznak, vagy akik rendszeresen 
kapcsolatban vannak a kockázati csoportba tartozó emberekkel, például 

gondozók, ápolók. 
 

Ki vállalja a felelősséget a vakcina okozta eseleges egészségügyi  

károsodásokért? 
A hatályos oltási károkról szóló törvény értelmében az osztrák állam felel a 
jóváhagyott oltások által okozott károkért, és szükség esetén kártérítést kell 

benyújtania. 



 

Kaphatok Corona elleni védőoltástól COVID-19-et betegséget? 
Nem, határozottan nem. A vakcina nem tartalmaz fertőző anyagot. 

 
Meddig tart az oltás hatása? 

Tudjuk, hogy a beoltott emberek többségénél 90 nappal az oltás után is elegendő 
antitest kimutatható. 
 

Az oltás után is viselnem kell maszkot? 

Igen! A maszk elsősorban a saját magunk, de különösen harmadik fél védelmét 
szolgálja. A vírusokat nem lehet belélegezni, és nem terjeszthetők a belélegzett 
levegőn keresztül. 

 
Van-e költsége a korona oltásnak? 

Nem! Az oltás mindenki számára ingyenes. 


