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A gyógyultak száma nő

A fertőzöttek száma csökken

Továbbra is javulnak a járványügyi adatok.

Koronavírus hírlevél
2021. augusztus 15.

Augusztus 1-től a harmadik oltásra is
lehet időpontot foglalni.
Az online időpontfoglalót 
ezen a weboldalon lehet elérni:

www.eeszt.gov.hu

Aki online nem tud időpontot foglalni,
a háziorvosánál is kérheti az oltást.

Oltottak száma

Harmadik oltás

5 millió 600 ezer a beoltottak száma,

5 millió 490 ezer ember már a második
oltását is megkapta.

Hétvégi adatok szerint 1.
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http://www.eeszt.gov.hu/


elmúlt 18 éves

a második oltását legalább,

és mindkét oltását Magyarországon kapta.

Időpontot az foglalhat, aki:

      4 hónapja kapta,
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az időseknek

A harmadik oltás beadása különösen ajánlott:



A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes.
A harmadik oltás típusát az oltást beadó
orvos dönti el.
Az oltást beadó orvos szakmai ajánlások
szerint dönt.

a krónikus betegségben szenvedőknek

és a legyengült immunrendszerű
betegeknek

Az ajánlások azt is megmutatják,
hogy az első és második oltás után
milyen típusú vakcinát ajánlanak
harmadiknak.

Az ajánlást itt lehet elolvasni:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyaro
rszag-az-elso-ahol-mar-harmadik-oltasra-
lehet-idopontot-foglalni

Ha a harmadik oltás más típusú,
mint az első kettő oltás volt,
erősebb lehet az immunválasz.
Ez azt jelenti, hogy a beoltott szervezete
jobban ellenáll a vírusnak.

Delta vírusmutáns
Magyarországon és Európában is
jelen vannak a vírus különböző változatai.
Ezeket a szakemberek mutánsoknak
hívják.

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


A legfertőzőbb a delta vírusmutáns.
A delta vírusmutánst korábbi neve: indiai mutáns

gyorsabban terjed és fertőzőbb,

rövidebb a lappangási ideje,

allergiaszerű tüneteket is okoz.

A delta vírusmutáns jellemzői:

      mint a többi mutáns,

fejfájás,
torokfájás,
orrfolyás,
tüsszögés,
hőemelkedés,
bágyadtság és levertség
gyakori láz
emésztőszervi panaszok: hányinger, hányás,
hasmenés
hallással kapcsolatos panaszok: fülzúgás,
fülcsengés, szédülés, 
és a szemet érintő irritáció, kipirosodás,
duzzanat, esetleg váladékozás megjelenése.

A delta vírusmutáns gyakori tünetei:

A delta vírusmutáns azokra a legveszélyesebb,
akik még nincsenek beoltva.
Fontos az oltás felvétele,
hogy ne legyen újabb járványhullám.

Az oltásra regisztrálni továbbra is
a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon lehetett.

REGISZTRÁCIÓ

https://vakcinainfo.gov.hu/


a kórházi oltópontra,
a háziorvosnál,
és a házi gyermekorvosnál.

A 12 év feletti gyermekek oltása is zajlik.
Az oltás internetes regisztrációval és
időpontfoglalással érhető el.
Regisztráció után időpont foglalható:

A 12 év alatti gyermekeket továbbra sem lehet
oltani és regisztrációjukat sem fogadják el.

12 év feletti gyermekek oltása

Augusztus végén, szeptember elején
az iskolákban is lesz oltási lehetőség
a 12 év felettieknek
A 12-18 éves korosztály jelenleg
Pfizer és Moderna vakcinát kap.


