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A Covid–19 elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztató 

Hasznos tudnivalók a Covid–19 elleni védőoltásról 

 A Covid–19 elleni védőoltás biztonságos és hatékony. A vakcina nyújtja a leghatékonyabb védelmet 

a koronavírus ellen. 

 A védőoltásokat alapos tesztelés után hagyták jóvá egészségügyi szakemberek. 

 Több millió ember kapta már meg a Covid–19 elleni védőoltást, és csak nagyon ritkán lépett fel 

súlyos mellékhatás, például allergiás reakció.  

 Az NHS azokat veszi előre az oltási sorrendben, akik esetében fennáll a kockázat, hogy súlyos 

megbetegedést okozhat a Covid–19. A független egészségügyi szakértők tanácsától függ, hogy 

milyen sorrendben ajánlják fel a lakosságnak a védőoltást. 

 Az NHS felveszi majd Önnel a kapcsolatot, amikor Ön is sorra került. 

 A védőoltás 2 dózisból áll. A második dózist az első után 3-12 héttel kapja meg. 

 Már a védőoltás első dózisa is megfelelő védettséget nyújt a koronavírussal szemben, de a teljes, 

hosszabb ideig tartó védelemhez szükség van a második dózisra is. 

 Azonban mégis marad némi esélye annak, hogy a védőoltás felvétele után is elkaphatja vagy 

terjesztheti a koronavírust. Továbbra is tartson megfelelő távolságot másoktól, amíg a kormány 

másként nem rendelkezik erről. 

 A Covid–19 elleni védőoltás nem tartalmaz sem állati eredetű termékeket, sem tojást. 

 Nincs bizonyíték arra, hogy a védőoltás befolyásolja a termékenységet. 

 Az NHS soha nem kér Öntől sem banki, sem pénzügyi adatokat, illetve nem fogja arra kérni, hogy 

igazolja a személyazonosságát az NHS ingyenes, Covid–19 elleni védőoltási programja keretében. 

 Ha másik formátumban vagy nyelven van szüksége erre a tájékoztatóra, hívja a 01454 868009-es 

számot. 

 Ha szeretné tudni, jogosult-e már időpontot foglalni a védőoltásra, hívja a 119-et, vagy látogasson 

el az nhs.uk/covid-vaccination oldalra. 

 További információ a védőoltásról: www.southglos.gov.uk/vaccination 

 Hívja ezt a számot, ha másik formátumban vagy nyelven szeretné megkapni a Covid–19 elleni 

védőoltással kapcsolatos tájékoztatót: 01454 868009. 
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