
Információk a Covid-19 járvány jelenlegi helyzetével 

kapcsolatban 

Elsősorban megköszönjük Önöknek az egymáshoz és hozzánk való türelmüket, 

együttműködésüket, bizalmukat, aminek segítségével együtt le tudtuk győzni a 

mögöttünk álló, sok súlyos betegséggel, maradandó károsodással és több 

kedves betegünk elvesztésével járó járványt, legalábbis annak eddigi szakaszait.  

Hol tartunk most? Praxisunkban 1582 személyt oltottunk be eddig, tekintettel 

arra, hogy praxisunkban 257 fő 16 év alatti gyermek van, 94 átesett és még 

oltásra váró lakos vár vakcinára, ez igen magas átoltottságnak számít, közel 70 

%-os a védettség. Községünkben az előző hónapokban regisztráltak első 

védőoltását már mindenkinek megadtuk, hamarosan befejezzük az ismétlő 

(második körös) oltások beadását is.  Azon személyek nem kaptak még 

védőoltást, akik vagy nem kértek/nem regisztráltak, vagy Covid-fertőzöttek 

voltak az elmúlt 3 hónapban és várnak az oltás beadhatóságának idejére.  

AKIK MÉG NEM KAPTAK VÉDŐOLTÁST, MIT TEGYENEK, HA SZERETNÉNEK? A 

nemrégiben koronavírus-fertőzésen átesettek (közel 90 fő) és az oltásra későn, 

mostanában regisztráltak vagy azok, akik még a jövőben fognak regisztrálni, a 

védőoltásukat már nem praxisunkban, hanem az egri Oltóponton kapják meg. 

Első körös oltások szervezését már nem tudjuk vállalni, hiszen mindenkinek 

más és más időpontban kellene beadni azt, és megrendelni, összeszervezni 

ezeket az oltásokat –tekintettel arra, hogy az oltás megérkezése után pár 

napon belül, egy ampulla felbontásakor órákon belül be kell adni az ampulla 

tartalmát 6-10 személynek – logisztikailag már nem megoldható. Így, miután az 

illető beregisztrált a www.koronavírus.gov.hu vagy a www.vakcinainfo.gov.hu 

oldalon, és a regisztrációját elfogadták, a www. eeszt.gov.hu-n az „oltás 

időpontfoglalás”-ra kattintva választhat oltóközpontot (pl. Eger, Markhot 

Ferenc Kórház), és ott továbbgörgetve választhat védőoltást (Astra Zeneca, 

Szputnyik, Sinopharm, Janssen, Pfizer, Moderna) és időpontot foglalhat. 

Második oltását is ugyanott kapja meg. Érdemes az oldalt gyakran látogatni, 

mert változik a rendelkezésre álló védőoltások mennyisége, és népszerű 

oltóanyagok a nyár folyamán többször nagy mennyiségben is rendelkezésre 

állnak majd. Távolabbi oltópontot is választhat, ha ott talál megfelelő vakcinát. 



OLTÁSI IGAZOLÁS: Az oltáskor kapja meg a személy, és ugyanarra vezetik rá a 

második oltást is, mikor azt is megkapta. Ezen kívül igényelhet a védőoltások 

idejét és típusát is feltüntető magyar és angol nyelvű igazolást is, illetőleg az 

első oltást követően nem sokkal oltási (védettségi) kártyát is küld az illetékes 

szerv. Működik az oltás tényét igazoló mobilapplikáció is: A Google Play 

áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi 

” nevű applikáció tölthető le. Ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött 

(színházak, koncertek, fesztiválok, sportrendezvények), a szolgáltató mostantól  

- a védettségi igazolvány felmutatása helyett - QR-kód leolvasóval is 

ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és 

iOS-es mobiltelefonokra is ingyenesen letölthető.  

LESZ-E NEGYEDIK HULLÁM? Ez az átoltottság százalékától függ elsősorban, és 

szerepe van annak is, hogy az újabb vírusvariációk (mutációk) milyen 

fertőzőképességet mutatnak majd az oltástagadók, oltásellenesek és a még 

védetlen (fertőzésen át nem esett) 16 év alatti fiatalok irányában. Ha meg 

tudjuk győzni ismerőseinket, embertársainkat, hogy ha maguk miatt nem, de 

legalább szeretteik, embertársaik (és gyermekeink!!) védelmében oltassák be 

magukat, elkerülhető lesz az újabb tömeges áldozattal járó fertőzési hullám, 

ami újra tönkreteheti az oktatást, a mindennapjainkat, és végérvényesen 

romba dönti a mára már a működőképesség határán lévő egészségügyet. 

MI A RENDELÉS JELENLEGI RENDJE? Beteginket a rendelési időkben a járvány 

előtti rend szerint fogadjuk, előjegyzést kérni érdemes, de nem kötelező. 

Azonban: lázas, vagy láz nélküli légúti fertőzés esetén előzetes bejelentés 

szükséges. A védőoltást nem kapott lakosok légúti tünet vagy Covid-gyanú 

esetén a rendelőbe nem léphetnek be, csak előzetes telefonos egyeztetést 

követően, amennyiben azt indokoltnak és veszélytelennek tartom. 

NYÁRI SZABADSÁG: Elfáradtunk. Kérjük Önöket, legyenek megértéssel a nyári 

helyettesítések tekintetében, számos alkalommal lesz hosszabb-rövidebb 

szabadság, szabadnapok, amelyekről Önöket tájékoztatni fogjuk.    
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