Tisztelt Lakosok!
A megyei oltási akciócsoport felkérésének megfelelően a 2022. januári hónapban
megszervezzük COVID 19 SARS-COV-2 elleni vakcinációt Homrogdi háziorvosi
rendelőnkben.
Az oltási tevékenységet rendelési időn túl, két különböző időpontban tervezzük elvégezni.
Ennek pontos időpontja:
2022. január 28 (péntek) 11:00 és 14:00 között illetve 2022. január 29. (szombat) 08:00 és
12:00 között.
Az oltás pontos megszervezéséhez kérnénk a Településvezetők szíves segítségét az
alábbiakhoz:
-

Oltási igény felmérése, oltási akció meghirdetése. (csatolt táblázatban kérnénk az
oltást igénylő lakosok rögzítését)
Hozzájáruló nyilatkozat kitöltése minden egyes oltást igénylő lakos esetében.
Az oltásra regisztrált lakosok segítését (lehetőség szerint akár falubusz segítségével) a
rendelőbe történő megérkezéshez.

Az Oltásra a Homrogdi Orvosi Rendelőben, illetve az Önkormányzat Hivatalában
jelentkezhet legkésőbb 2022. január 19-ig.
A jelentkezéshez szükséges a születési adata és a TAJ szám.
Egyéb:
A fenti megadott oltási időpontokban 2022. január 28 (péntek) – 29. (szombat) rendelési
tevékenységet nem végzünk.
Az oltási terv zavartalan lebonyolításához nappali rendelésen kell az egyéb igényekkel
jelentkezni.
Infekció tünetek esetén, antibiotikum szedése mellett az oltás ellenjavallt.
- A jelenleg hatályos orvosi ajánlás alapján az alapimmunizálás befejezése (COVID
infekción igazoltan átesett) és a booster oltás ( ismétlő oltás) között minimum 4-6
hónapnak kell (!!) eltelnie.
Ennek megfelelően 2021. október 01. után hatósági karantéban (vagy kórházban)volt igazolt
coronavírus infekció miatt úgy ezeket a lakosokat oltani jelenleg nem lehet.
18. év alattiak oltására fentiek keretében nincs lehetőség!
Indoklás:
Az 1. és 2. ill. 3. oltás beadása és megválasztása orvos szakmai irányelvek alapján történik.
Ennek megfelelően fel kell mérni, hogy az oltásra jelentkező lakosok hanyadik oltásra
jelentkeznek illetve korábban milyen vakcinát kaptak. Rendelőnkben technikai okok miatt
három különböző vakcina beadására van lehetőségünk (Pfizer, Janssen, Sinopharm).
Ezek tárolása is eltérő körülményeket igényel, valamint az igényelt mennyiséget rendelésre
tudjuk beszerezni.
Az oltások megszervezését a háziorvosi szolgálat munkatársai szabadidejükben végzik,
az esetleges fennakadásért kérjük szíves türelmüket!
Tisztelettel:
Homrogd község Önkormányzata

