
4 millió 150 ezer a beoltottak száma.
4 millió 700 ezer magyar regisztrált az oltásra.
Csökken az emberek oltási hajlandósága.
Ez azt jelenti, 
hogy kevesebben oltatják be magukat.
A kormány figyelemfelhívó akciót indít,
amivel az oltásokat népszerűsíti.

Keddtől regisztrálhatnak a Magyarországon
tanuló és dolgozó külföldiek is az oltásra.

Az oltásokkal lehet legyőzni a járványt.
Az oltással lehet kialakítani az egyéni,
és a közösségi védelmet.
A járvány visszaszorításához minél magasabb
átoltottságra van szükség.

 

Az online időpontfoglaló rendszer működik.
A rendszerben kórházi oltópontokra lehet 
időpontot foglalni.
Az érvényes regisztrációval rendelkezők
AstraZeneca, Sinopharm és Szputnyik 
vakcinára tudnak időpontot foglalni.
Az online időpontfoglalót
ezen a weboldalon lehet elérni:
www.eeszt.gov.hu

A 16-18 évesek péntek éjfélig regisztrálhatnak.
Ők a regisztráció után május 10-től
foglalhatnak időpontot az oltásra.
Pfizer vakcinát fognak kapni,
a jövő hét második felében.

 

Koronavírus hírlevél
2021. május 8. 
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aki megkapta legalább az első oltását,

vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta,
hogy augusztusig érvényesek a korlátozások
azoknak, akiknek nincs 
érvényes védettségi igazolványuk.

Védettségi igazolványra mindenki jogosult:

A 16-17 éveseknek az oltásra
szülői hozzájárulási nyilatkozatot kell vinni.
Az oltásra regisztrálni
ezen a weboldalon lehet:
www.vakcinainfo.gov.hu 

 

Online időpontfoglalás

Oltottak esetén korlátlan ideig,
gyógyultak esetén 6 hónapig érvényes az
igazolvány.
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Akinek nincs védettségi igazolványa,
nem tekinthető védettnek.
Védettségi igazolvány nélkül jelenleg
sok szolgáltatás nem vehető igénybe.
Például nem mehetünk színházba.

A védettségi igazolványt postán küldik.
Sok beoltott vagy meggyógyult mondja,
hogy nem kapják meg az igazolványt.
A kormányhivatalokban ezért
soron kívül, időpontfoglalás nélkül
lehet kérdezni az igazolvánnyal kapcsolatban.

Magyarország és Horvátország elfogadja
egymás oltási igazolványát.
Ez azt jelenti,
hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
szabadon utazhatnak a két ország között.
Ezt kétoldalú megállapodásnak hívjuk.

Magyarország korábban megállapodott:

Szerbiával

Montenegróval

Szlovéniával

és Bahreinnel is.

Több országba is lehet utazni


