
A magyar oltási program

A beoltottak száma 3 millió 900 ezer fő.
Ma elérjük a 4 millió beoltottat.
Naponta majdnem 100 ezer ember kap oltást.
A magyarok átoltottsága továbbra is magas
az Európai Unió országain belül.

Annyi vakcina érkezett Magyarországra,
hogy mindenki számára jut oltás.

Azok is kaphatnak oltást,
akik 3 hónapon belül átestek a fertőzésen.
Erről az operatív törzs döntött.

Május 10-e után elkezdik oltani
a 16-18 éves korosztályt.

 

Megnyílt az online időpont foglaló rendszer.
Kórházi oltópontokra lehet időpontot foglalni.

Azok tudják használni a rendszert,
akik regisztráltak az oltásra.
Időpontot csak saját magunknak,
és csak egy alkalommal tudunk foglalni.
A lefoglalt időpont nem változtatható meg.

Akik regisztrálnak és időpontot foglalnak,
1-2 napon belül megkaphatják az oltást.

Az időpontfoglalásról e-mailt küldenek.
E-mail érkezik az oltás előtti napon is,
hogy emlékeztessen az oltásra.

IDŐPONT
FOGLALÁS

Koronavírus hírlevél 
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Online időpontfoglalás oltásra

4 MILLIÓ OLTOTT

1-2 NAP

MÁJUS
10-TŐL



 

Jelenleg május 7-ig lehet foglalni időpontot,
Sinopharm és AstraZeneca vakcinára.

Az online időpontfoglalót
ezen a weboldalon lehet elérni:
www.eeszt.gov.hu

a személyi igazolványát,

a TAJ kártyáját,

a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot,

ha lehet, a foglalásról szóló kinyomtatott
visszaigazolást is.

Az oltásra mindenki vigye magával:

A kijárási tilalom kezdete 

Múlt pénteken elértük a 3 és fél millió beoltottat,
ezért kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai.

Ma elérjük a 4 millió beoltottat.
Holnaptól újabb enyhítések jönnek,
ezek közül a legfontosabbak:

      este 11 óráról éjfélre módosul.

Az újranyitás következő lépései

  

KIJÁRÁSI TILALOM
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http://www.eeszt.gov.hu/


Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

Védettségi igazolvánnyal lehet látogatni például:

      - a szállodákat,

      - a sportrendezvényeket,

      - a vendéglátóhelyek belső tereit,
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      - a vadasparkokat,

      - a múzeumokat,

      - a színházakat,

      - a mozikat,

      - és a könyvtárakat.
      

 



 

továbbra is kötelező a maszkhasználat,

továbbra is kerülni kell a csoportosulást.

Május 1-től a Volánbusz járatain
visszaáll az első ajtós felszállási rend.
A maszkviselés továbbra is kötelező a buszokon is.

Május 3-tól újraindul az egynapos sebészeti ellátás.
Ez azt jelenti, 
hogy újra elvégzik az egynapos műtéteket.

A kormány szerint május végére
érhetjük el az 5 millió beoltottat.

Az érvényben lévő korlátozásokat 
továbbra is be kell tartani.
Ahol nem csak védett személyek lehetnek

5 MILLIÓ OLTOTT

MÁJUS 
VÉGE



 

a beoltottak,

és a fertőzésen átesettek.

4 millió beoltottnál új intézkedések jönnek.
Az intézkedések nagy része védettséghez kötött.
A védettség igazolására 
védettségi igazolványt kapnak:

az ügyfélkapu felületén keresztül,

vagy a kormányhivatalnál lehet jelezni.

A védettségi igazolvány az oltást követően,
átlagosan 6-10 napon belül érkezik meg postán.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos 
bejelentéseket, problémákat:

6-10 NAP

Védettségi igazolvány

A kormányhivataloknál időpontot kell foglalni.



 

A vakcinaútlevél egy dokumentum,
amit a beoltott személyek kapnak majd.
A vakcinaútlevél nem egyenlő 
a védettségi igazolvánnyal.

Várhatóan az vakcinaútlevéllel rendelkező beoltottak
utazhatnak majd a jövőben külföldre.

A magyar kormány a többi országgal
kétoldalú megállapodást köt a vakcinaútlevél miatt.

Ez azt jelenti, 
hogy amelyik országgal megállapodunk,
ott érvényes lesz a magyar vakcinaútlevél.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
nem támogatja, 
hogy csak a vakcinaútlevéllel rendelkezők
utazhassanak.

Az Európai Unióban még folynak
a vakcinaútlevélről szóló tárgyalások.

Az Európai Unión belül 
vakcinaútlevél nélkül is lehet majd utazni.
Akinek nincsen vakcinaútlevele,
az negatív koronavírus teszttel,
vagy egy igazolással utazhat külföldre. 
Az igazolás arról szól,
hogy a tulajdonosa átesett a fertőzésen.

Vakcinaútlevél

ÚTLEVÉL



 

A német BioNTech vezetője szerint
várhatóan júniustól lehet oltani 
a 12-15 éves korosztályt.
A gyerekek oltása 
Pfizer és Moderna vakcinákkal történne.
Tervek szerint a 12 év alatti korosztály oltása
szeptembertől kezdődhetne meg.

Jelenleg a Pfizer-BioNTech közös vakcinája
16 éves kortól engedélyezett.

A Pfizer vezetője szerint a vizsgált vakcinájuk
az indiai mutáns ellen is hatásos lesz.

Gyermekek oltása


