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Már átestem a COVID-19-en. Szükségem van-e még a vakcinára? 

Igen. A korábbi fertőzésből eredő immunitás valószínűleg nem tart sokáig. 

Lehetséges, hogy valaki újra elkapja a COVID-19-et. Oltassa be magát két 

adag vakcinával a jobb védelem érdekében. 

 

Melyik vakcina a legjobb? 

A Health Canada által jóváhagyott valamennyi COVID-19-oltás megelőzi a 

COVID-19 okozta súlyos megbetegedést.  

 

Felcserélhetők-e az mRNS-vakcinák ? 

A két mRNS-vakcina (Moderna és Pfizer) hasonló technológiát alkalmaz, és a 

vakcinák biztonságosan keverhetők. Fontos, hogy a jobb és hosszabb védelem 

érdekében két adagot kapjon.  

 

Biztonságos-e a vakcina felvétele, ha autoimmun betegségem 

és/vagy más egészségügyi problémám van? 

Igen. A COVID-19 vakcina több millió adagját adták különböző egészségügyi 

problémákkal küzdő embereknek, például szívbetegségben, asztmában, 

cukorbetegségben, ízületi gyulladásban és rákban szenvedőknek, ill. 

szervátültetésen átesett személyeknek. A védőoltás megvéd attól, hogy a 

COVID-19 súlyos betegséget okozzon. Először beszéljen kezelőorvosával, ha 

kérdései vannak.  

 

Biztonságos-e a vakcina allergiások számára? 

A COVID-19 vakcina nem tartalmaz tojást, zselatint, tartósítószert vagy 

antibiotikumot. Egy egészségügyi szakember átnézi Önnel a vakcina 

összetevőit, hogy biztos legyen abban, hogy az biztonságos az Ön számára. A 

vakcina beadását követően legalább 15 percig megfigyelés alatt tartják Önt, 

hogy jelentkeznek-e Önnél reakciók. Bármilyen reakció azonnal kezelhető. 
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Vannak-e a vakcináknak mellékhatásai? 

Egyes betegeknél jelentkezhetnek enyhe mellékhatások, például fejfájás, láz, 

hidegrázás vagy fájdalom az injekció beadásának helyén. A mellékhatások 

gyakoribbak a második adag beadása után. A reakciók 1-3 napig tarthatnak. 

A tünetek enyhítése érdekében a vakcina beadása után vény nélkül kapható 

gyógyszereket is szedhet. 

 

Biztonságos-e a vakcina beadása, ha drogot vagy alkoholt 

használok?  

Igen. A vakcina felvétele biztonságos akkor is, ha Ön drogot vagy alkoholt 

használ.  

 

Visszatérhetek-e a szokásos tevékenységeimhez, miután megkaptam 

a két adagot? 

A második COVID-19 oltás után 2 héttel mindenki teljes körűen beoltottnak 

tekinthető. Amíg még többen meg nem kapják a teljes körű oltást, továbbra is 

tartson legalább 2 méteres távolságot másoktól, viseljen maszkot, amikor 

beltéri nyilvános helyeken, vagy a szabadban olyan helyen tartózkodik, ahol 

nem tudja tartani a távolságot, és nem tud kezet mosni.  

 

Milyen előnyei vannak, ha megkapom a védőoltást? 

Ahogy egyre többeket beoltanak, a COVID-19-es esetek száma csökken, így 

bizonyos közegészségügyi intézkedések megszüntethetők, és a vállalkozások 

újranyithatnak. Ez azt jelenti, hogy mindannyian visszatérhetünk kedvelt 

tevékenységeinkhez, mint például: 

o Nyugodt szívvel látogathatjuk gyengélkedő családtagjainkat vagy barátainkat 

o Utazhatunk 

o Részt vehetünk művészeti és szórakoztató rendezvényeken vagy 

sporteseményeken 
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Az oltás felvétele csökkenti egészségügyi rendszerünk terhelését is, így ismét 

lehet majd műtéteket és más kezeléseket végezni.  

 

További információért látogasson el a toronto.ca/COVID19 oldalra, vagy hívja a Toronto 

Public Health-t a következő számon:  416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



