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Tisztelt Szülő! 

 

Tájékoztatom, hogy az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján ismét lehetőség nyílik arra, hogy 12 év 

feletti gyermeke COVID-19 elleni védőoltásban részesüljön, melyhez jelentkezését gyermeke iskolájában is 

leadhatja a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével. 

 

Kérem, amennyiben élni kíván a lehetőséggel, és kéri a védőoltást, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot 

juttassa vissza gyermeke iskolájába az osztályfőnök által kért időpontig.  

 

A COVID-19 elleni védőoltással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

A 12 év feletti gyermekek oltása Pfizer oltóanyaggal történik. 

A Pfizer oltóanyag az mRNS vakcinák közé tartozik, lipid nanorészecskébe (egy burok, mely megvédi az RNS 

molekulát) csomagolt egyszálú RNS kódot tartalmaz, mely az új koronavírus tüskefehérjéjének kódját 

tartalmazza. A védőoltás során az RNS kód alapján a szervezetben a vírus egy jellemző alkotóeleme, a 

tüskefehérje termelődik, mely tüskefehérje elleni ellenanyag és vírus elleni immunsejtek termelésére készteti 

gyermeke immunrendszerét. 

Mivel a tüskefehérje a vírus sejtekbe jutását segíti, az ellene termelődő ellenanyag az új koronavírussal történő 

fertőzés esetén kivédi a vírus sejtbe jutását, így megvédi a szervezetet a betegség kialakulásától. 

A vakcina nem tartalmaz sem élő sem elölt vírust, így COVID-19 betegséget nem lehet kapni tőle. 

Az RNS nem tud a genetikai állományba beépülni, mivel az ember genetikai anyagát nem RNS, hanem DNS 

alkotja. 

Az oltás után oltási reakciók alakulhatnak ki. Leggyakrabban fájdalom és duzzanat a beadás helyén, rossz 

közérzet, fejfájás, izom- és izületi fájdalmak, hőemelkedés, esetleg láz. Ezek a reakciók az esetek döntő 

többségében 1-2 nap alatt elmúlnak. Amennyiben szükséges kezelhetőek a szokásos láz- és fájdalomcsillapító 

gyógyszerekkel (paracetamol, ibuprofen stb.)  

 

A COVID-19 elleni védőoltások kivédik a súlyos, akár életveszélyes megbetegedés kialakulását. Az új 

koronavírus a gyermekekre is veszélyes lehet, körükben is gyakori az úgynevezett post-COVID szindróma, vagyis 

a szervezet több szervét érintő olyan elváltozás, amely a gyermek teljesítő képességét károsan befolyásolja. 

Ismert hatása az új koronavírusnak gyermekek esetén az úgynevezett többszervi gyulladásos szindróma is.  

 

Az oltással rendelkező gyermekek, amennyiben tünetmentesek maradnak egy igazolt pozitív beteggel történt 

kontaktust követően, nem kerülnek hatósági házi karanténba. Ha meg is fertőződnek a vírussal, az ellenanyag jó 

eséllyel kivédi a megbetegedés kialakulását, és azt is, hogy a gyermek a fertőzést tovább adja a családban, 

oltatlan, vagy sérült immunrendszerrel rendelkező családtagnak (pl. 12 év alatti gyermek, krónikus beteg 

nagyszülők, újszülöttek stb.) 

 

Kérem, döntsön felelősen gyermek oltásáról. A védőoltások hosszú távú következményeitől való félelem sokakat 

elriaszt az oltás felvételétől. Sajnos az új koronavírus fertőzés hosszú távú következményeit már észleljük, ezért 

érdemesebb az oltással védettséget kialakítani, mint átesni a fertőzésen, mivel a védőoltások felvételekor a 

vírusnak csak egy kicsi alkotóelemével találkozik a szervezet. További információkat talál a 

www.koronavirus.gov.hu oldalon. 

 

Amennyiben most nem él a lehetőséggel. bármikor regisztrálhatja gyermekét a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon, 

és ezt követően időpontot foglalhat a www.eeszt.gov.hu oldalon a védőoltásra bármelyik Nógrád megyei 

oltóponton. 
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