
 
 

OLTÁSI AKCIÓHÉT 

november 22-28. között, a szekszárdi kórházban is! 

 

A járvány megfékezése és az átoltottság növelése érdekében 2021. november 22. és 

28. között országos oltási akcióhétre kerül sor, amelyben a Tolna Megyei Balassa 

János Kórház oltópontja is részt vesz. 

Az oltási akcióhéten lehetőség van az első, az elmaradt második, illetve a 

harmadik oltás felvételére. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy akut, lázas betegséggel az oltás ellenjavallt! 

Az oltási akcióhét időszakára kivételesen nem feltétel az előzetes 

időpontfoglalás, de a hosszú várakozási idő és a tömeg elkerülése érdekében 

kérjük, hogy 

 aki első oltásra érkezik, az lehetőség szerint regisztráljon a 

https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra oldalon, majd azt követően 

foglaljon oltási időpontot is, az EESZT időpontfoglaló felületén a számára 

megfelelő oltóanyagra. Fontos tudni, hogy a központi regisztráció feldolgozása 

néhány napba telik, addig az EESZT időpontfoglalót még nem tudja használni! 

 Az elmaradt második és a harmadik oltásra érkezők is lehetőség szerint 

foglaljanak oltási időpontot az EESZT időpontfoglaló felületén! 

 A harmadik oltás feltétele a második oltás után eltelt, minimum 4-6 hónap! 

 

Az EESZT időpontfoglaló használatához nem kell ügyfélkapus bejelentkezés, 

mindössze TAJ-szám és születési dátum megadása szükséges. 

A már regisztráltak e-mailben is kérhetnek oltási időpontot, az oltopont@tmkorhaz.hu 

címen. 

Munkatársaink a 0674/501-676 vagy a 0630/111-4055 telefonon is igyekeznek 

segíteni az időpont-egyeztetésben, de a telefonos érdeklődések nagy számára való 

tekintettel kérjük szíves türelmüket, illetve javasoljuk az e-mailes kapcsolattartást. 

 

Az előzetes regisztráció nélkül érkezőket munkatársaink a helyszínen regisztrálják. 

Az ő oltásuk érkezési sorrendben, a foglalással érkezők időpontjait figyelembe véve 

történik. 

Az időpontfoglalással érkezőket az időpontjuk szerint fogadjuk. Kérjük, hogy ők 

a tömeg elkerülése érdekében, az általános beléptetési szabályoknak megfelelően, az 

időpontjukat legfeljebb 15 perccel megelőzően érkezzenek! 

  

https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra
https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas
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A SZEKSZÁRDI KÓRHÁZI OLTÓPONT november 22. és 28. között az alábbiak 

szerint várja az oltásra érkezőket: 

2021. november 22-26. 
között 

7:00-től 13:30-ig a kórház LILA ÉPÜLETÉBEN 

Az oltásra érkezők számára erre az 
időszakra megnyitjuk az épület  Béri 
Balogh utca felőli bejáratát.  

Az ott működő szakrendelésekre 
(mammográfia, audiológia, 
gyermekpszichiátriai gondozó) érkezők 
beléptetése továbbra is a kórház 
főbejáratánál történik! 

2021. november 22-26. 
között 

14:00-től 19:00-ig a Rendelőintézetben 

2021. november 27-28. 

(szombaton és vasárnap) 

7:00-től 19:00-ig  

 

a Rendelőintézetben 

 

Az oltási hét ideje alatt AZ ALÁBBI OLTÓANYAGOK ÉRHETŐK EL: 

 Pfizer (12-18 évesek számára is) 

 Moderna (12-18 évesek számára is) 

 Janssen 

 Sinopharm 

 AstraZeneca 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 12-16 évesek oltása csak szülő/ törvényes képviselő/ 

beleegyezési jogot gyakorló személy jelenlétében lehetséges, az oltási héten a 

következő idősávokban: 

nov. 22-25. (hétfőtől-csütörtökig) délelőtt és délután is 

nov. 26. (pénteken) délután 

nov. 27-28. (szombaton és vasárnap) délelőtt és délután is 

 

A harmadik (emlékeztető) oltásra jelentkezőknek az internetes felületen az 

oltóanyag kiválasztására nincs lehetőségük, esetükben a szakmai ajánlás az 

irányadó, amelyről az oltóorvossal a helyszínen konzultálhatnak. (A szakmai ajánlás 

szerint javasolt vakcinákról honlapunkon letölthető dokumentumból tájékozódhatnak.) 

Ismételt oltásokhoz kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni az első és második 

oltás alkalmával kapott, papíralapú, az oltópont által kitöltött oltási kártyájukat! 

 

Munkánkat segítik és a várakozási időt csökkentik, ha az oltásra előzőleg kitöltött 

hozzájáruló nyilatkozattal érkeznek. A megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok a kórház 

honlapjának Oltópont, oltási információk oldaláról letölthetők. 

 

Az oltás felvétele mindannyiunk közös érdeke. Csökkenti a megfertőződés és a 

súlyosabb szövődmények kialakulásának kockázatát. 

Az oltás felvételével Ön nemcsak saját magát és szeretteit védelmezi, 

hanem aktívan segíthet enyhíteni a kórházak járvány miatti túlterheltségét is. 

Járuljon hozzá az oltás felvételével Ön is a világjárvány megfékezéséhez! 

http://portal.tmkorhaz.hu/oltopont-oltasi-informaciok/

