
Miért oltassa be magát? 
Az oltás megvédi önt a súlyos Covid-19 megbetegedéstől. 

Hogyan hat az oltás? 
Az oltás antitestek termelésére serkenti a szervezetet. Ezek az antitestek védik meg önt a súlyos 
megbetegedéstől, ha ön a COVID-19 (SARS-CoV-2) vírussal érintkezik. Az oltóanyagok nem 
tartalmazzák a SARS-CoV-2 vírust. Ezért az oltóanyag hatására ön nem kapja el a COVID-19 vírust. 

Az oltóanyag biztonságos? 
Igen. Az oltóanyag biztonságát megvizsgálták és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
engedélyezte. Az oltóanyag cukorbetegségben, magasvérnyomásban, szívbetegségben és 
asztmában szenvedő betegeknél is biztonságos. 

Ha ön allergiában szenved, akkor is beoltathatja magát? 
A COVID-19 elleni oltóanyag nem tartalmaz tojást, zselatint, tartósítószert vagy 
antibiotikumot. Az egészségügyi személyzet átnézheti önnel együtt az oltóanyag összetételét 
azért, hogy bizonyossá váljon az, hogy az oltás ön számára is lehetséges.   

Ha ön már átesett a COVID-19 betegségen, akkor is szükséges az ön beoltása? 
Igen. Egy COVID-19 betegség után kialakult immunitás nem biztosít hosszú ideig védelmet ön 
számára. Jobb, ha beoltatja magát azért, hogy védett legyen.  

A COVID-19 elleni oltásnak vannak-e mellékhatásai? 
Az oltása helye fájhat vagy pirossá válhat, illetve felléphet fejfájás, láz és izomgörcs is. Ezek a 
reakciók valójában ideiglenesek, de normális reakciók, és néhány napon belül elmúlnak.  Az 
orvosi személyzet önt a beoltás után kb. 20 percig figyelemmel követi az esetleges allergiás 
reakciók miatt. 

Hogyan kérhet oltási időpontot? 
Jelentkezzék a Vorarlberger Impfplattform -ra. Ha ön a beoltási terv alapján sorra kerül, akkor önt a 
további részletekről értesíteni fogják. Hozza magával az oltópontra az alábbi dokumentumokat: 
⇒ a jelentkezési lapot (Anmeldebestätigung) digitális vagy nyomtatott formában
⇒ az ön érvényes e-Card-ját
⇒ az ön érvényes oltási igazolványát (ha van ilyen)
⇒ az aktuális gyógyszerlistáját (ha van ilyen)
⇒ az „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung“, a koronavírus elleni 
oltásra vonatkozó felvilágosítást és dokumentációt
(A német nyelvű űrlapot töltse ki.) 

Kérdései vannak? További információk: 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361 
www.vorarlberg.at/corona 

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

