
a COVID19 elleni 

védőoltásról
INFORMÁCIÓK

A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium korona forródrótja 
általános kérdések esetén  
hétfő–csütörtök: 8 - 18 óráig / péntek: 8 - 12 óráig
tel. 030 / 346 465 100

Információs weboldal az oltással kapcsolatos általános 
ismeretekről, felvilágosítás az oltási mítoszokról, kockáza-
tokról és mellékhatásokról, és az engedélyezéssel kapcs-
olatos információkról, és az oltóanyagok hatékonysága és 
biztonsága.
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

Az oltóközpontban
Időpontfoglalás telefonon a 116117 telefonszámon, vagy 
online regisztrációt követően (e-mailben vagy SMS-ben 
kapja meg az időpontját)
Egyes szövetségi államokban az oltóközpontokban előze-
tes időpont-egyeztetés nélkül is lehetséges megkapni az 
oltást. 

HOL KAPHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A COVID-19 OLTÁSOKRÓL?

Háziorvosnál vagy szakorvosnál
Egyszerűen hívja fel az orvosát, és kérjen időpontot  
közvetlenül tőle.

Mobil oltócsoportoknál
Számos városban működnek mobil oltócsoportok (pl. bus-
zokban), amelyek előzetes időpont-egyeztetés nélkül lehe-
tővé teszik az oltást.

Információk a COVID-19  
elleni oltásról különböző nyelveken

mRNS-oltóanyag:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vektor-oltóanyag:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

HOGYAN KÉRHETEK IDŐPONTOT AZ OLTÁSRA?

JÓ OKOK AZ OLTÁSRA
Az oltás ingyenes, a teszteket október 11-től saját magának 
kell fizetnie. A 3G szabály (oltva - felgyógyult - tesztelve) 
vonatkozik a kórházak és gondozóotthonok látogatására, a 
beltéri étkeztetésre, a szállodai tartózkodásra, a rendezvé-
nyekre és a testközeli szolgáltatásokra (pl. fodrász). 

Nem áll fenn érintkezési korlátozás az oltottak számára.  
Az oltás minimálisra csökkenti az Ön megfertőzésének a 
kockázatát, és a vírus továbbadását a be nem oltott szemé-
lyek (12 év alatti gyermekek, egyéb betegségekben szenve-
dők) környezetében. 

A súlyos és hosszú lefolyású Covid-megbetegedés ko-
ckázata jelentősen lecsökken. A súlyos oltási reakció 
valószínűsége alacsonyabb, mint a súlyos vagy a hosszú 
lefolyású Covid-megbetegedés kockázata. Oltás nélkül 
minden 7. ember súlyosan megbetegszik.

Egy kis szúrás nekem, nagy dolog az emberiségnek. 
Az időpont általában legfeljebb fél órát vesz igénybe. 
A sok oltott személy egyengeti az utat a normális élethez 
és a kevesebb intézkedéshez.

Más nyelv? Egyszerűen szkennelje be a QR-kódot, és töltse le a PDF-fájlt.

Itt könnyen megtalálhatja az összes oltási lehetőséget az Ön tartózkodási helyén, tíz jó okot arra, hogy most oltassa be magát, és 
minden fontos dokumentumot, amire szüksége van az oltási időpontra. Ha bármilyen kérdése adódik, az objektum-kezelője szívesen 
segít Önnek. www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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