TÁJÉKOZTATÓ AZ OLTÓPONT MŰKÖDÉSÉRŐL:
Az Operatív Törzs által közzétett oltási tervnek megfelelően, a megyei Védelmi
Bizottság irányításával halad a védőoltások beadása a Soproni
Gyógyközpontban. Az oltásra regisztráltakat a Várisi úti Rehabilitációs
Intézetben kialakított oltóhelyeken fogadjuk. Az oltásra jelentkezés és behívás a
koronavirus.gov.hu, valamint az eeszt.gov.hu felületeken közzétett információk
szerint történik.
OLTÁSI AKCIÓNAPOK:
Az oltási akcióhetek sikerére és az omikron vírus magyarországi megjelenésére
tekintettel újabb oltási akciónapokat szervez a Soproni Gyógyközpont
a Várisi úti oltóponton az alábbi időpontokban:
Dátum
2022. január 6-7.
2022. január 8.
2022. január 13-14.
2022. január 15.
2022. január 20-21.
2022. január 22.
2022. január 27-28.
2022. január 29.

Nap
csütörtök-péntek
szombat
csütörtök-péntek
szombat
csütörtök-péntek
szombat
csütörtök-péntek
szombat

Időpont
14-18 óra között
10-18 óra között
14-18 óra között
10-18 óra között
14-18 óra között
10-18 óra között
14-18 óra között
10-18 óra között

Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet
felvenni akár az első, akár az elmaradt második, akár a megerősítő harmadik
oltást.
Az oltási akciónapokon csak a 12 év felettiek oltása történik a Várisi úti
oltóponton! Az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján már a 12-18
éves korosztály számára is elérhető a Covid-19 elleni harmadik adag vakcina
felvételének lehetősége a soproni oltóponton.
5-11 ÉVESEK OLTÁSA:
Január 15-től – a szülők munkarendjéhez igazodva - szombati napokon is
lehetőséget biztosít a Soproni Gyógyközpont az 5-11 éves gyermekek
oltására. Az újonnan meghirdetett akciónapokon a Várisi úti oltóponton várják
az oltásra érkezőket. Szombatonként 10 és 18 óra között - akár előzetes
regisztráció és időpontfoglalás nélkül is - lehet kérni a koronavírus elleni
vakcinát a gyermekek részére. A védőoltások beadása a földszinti
oltóhelyiségben történik.

A korosztály oltási programja hétköznapokon a már megszokott módon
folytatódik. Hétfőtől péntekig, 13 és 16 óra között, a kórház Győri út 15. szám
alatti, II. számú épületének első emeletén, a Gyermekgyógyászati
szakrendelőben várják az oltásra regisztráltakat.
GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
Időpontfoglalás:
Továbbra is javasolt az időpontfoglaló használata azoknak, akik korábban már
regisztráltak az interneten, akár az első, akár a második vagy a harmadik
oltásukat kívánják felvenni.
Az oltási program esetükben előre tervezetten, ütemezetten halad. A torlódás
elkerülése és a biztonságos várakozás érdekében az oltást felvevőket arra
kérjük, hogy a megadott oltási időpontra pontosan, maximum néhány perccel
korábban érkezzenek!
Az oltáshoz szükséges dokumentumok:
Az oltásra mindenkinek magával kell hoznia az oltás beadásához szükséges
kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a www.koronavirus.gov.hu oldal
„Tájékoztatók” menüpontjából lehet letölteni. A személyazonosításhoz
szükségesek továbbá a személyi okmányok is (személyi igazolvány, lakcím
kártya, TAJ kártya). A rendszeresen szedett gyógyszerek listája is fontos, hiszen
előzetesen az oltóorvos részletesen kikérdezi a beteget az esetleges korábbi
betegségeiről, a kizáró okokról és minden esetben ő dönt az oltás
beadhatóságáról.
Mit tegyen, ha nem tud megjelenni az oltáson?:
Ha Ön valamilyen oknál fogva (pl. betegség) mégsem tud megjelenni az
oltóponton a lefoglalt időpontban, a későbbiekben is jogosult marad az oltásra.
Ilyen esetben kérjük, a regisztráció során kapott elérhetőségen értesítse az
illetékes oltópontot!
Oltással kapcsolatos további információk: www.koronavirus.gov.hu

