
TÁJÉKOZTATÓ 

AZ OLTÁSI AKCIÓNAPOKRÓL 2022. ÁPRILIS 14-TŐL 

A Flór Ferenc Kórház Oltópontján 2022. április 14-től is folytatódik az oltási akció.  
Ennek keretében előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet 12 éven 
felülieknek első, második, harmadik vagy 18 éven felülieknek negyedik oltást felvenni.  
 
4 féle oltóanyag áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, Sinopharm és Janssen. 

Időpontok:  
2022. április 14-én Nagycsütörtökön 10:00-18:00-ig 
2022. április 22-től pedig visszavonásig minden pénteken 07:00-19:00-ig tart nyitva az Oltópont, 
hogy előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehessen oltást felvenni. Az oltás beadása 
érkezési sorrendben történik. 

Utolsó érkezés Nagycsütörtökön 17:30, péntekenként pedig 18:30, ezután bezár a recepció az 
oltások előtti adminisztrációra és az oltások utáni kötelező megfigyelési időre való tekintettel, 
mely összesen átlagosan 30 perc. 

Az utolsó órában, tehát Nagycsütörtökön 17 óra után, a további péntekeken pedig 18 óra után 
lehetséges, hogy már csak bontott ampullájú oltóanyag áll rendelkezésre. Új ampulla 
felbontására csak akkor van lehetőség, ha Pfizer oltóanyag esetén 6 fő, Moderna oltóanyag 
esetén 10 fő, Janssen oltóanyag esetén 5 fő oltandó egyidőben jelen van.  

A 3. emlékeztető oltás akkor vehető fel a 12 éven felüliek számára, ha a második oltás után 
legalább 4 hónap eltelt, és a megelőző négy hónapban PCR-rel vagy antigén gyorsteszttel 
COVID-betegséget nem igazoltak.  

A 4. emlékeztető oltás a 18 év felettiek számára érhető el, ha életkor, illetve egyéb betegség 
alapján az oltás felvétele indokolt, ha a harmadik oltás után legalább 4 hónap eltelt, illetve a 
megelőző négy hónapban PCR-rel vagy antigén gyorsteszttel COVID-betegséget nem 
igazoltak. A 4. oltást nem rutinszerűen adjuk, beadásának mérlegelése az oltóorvos 
kompetenciája! 

PCR vizsgálattal vagy antigén gyorsteszttel igazolt COVID-betegség után leghamarabb 4 
hónappal lehet a 3. vagy 4. oltást felvenni.  

Kérjük, hozza magával TAJ kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint korábbi 
oltási igazolásait. Az oltáshoz szükséges Hozzájárulási nyilatkozatot a helyszínen célszerű 
kitölteni, melyhez minden esetben segítséget nyújtunk.  

Kérjük, hogy a 18 év alattiak szülői kísérettel érkezzenek!  

Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a 
kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. 

Kistarcsa, 2022. 04. 13. 

Dr. Trombitás Zoltán 
főigazgató  


