
Vakcina Infó Mendén 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy jelenleg hol tart a COVID-19 elleni védőoltás helyzete 

községünkben. 

Mendén a 18 éven felüli állandó és tartózkodási lakcímmel rendelkezők száma: 3423 fő. 

Ebből természetesen nem tudjuk, hogy ki melyik háziorvoshoz van bejelentkezve, vagy egyáltalán 

Mendén van-e a háziorvosa, de a tényleges létszám a fenti. 

Az I.sz. háziorvosi körzetben 720 fő regisztrált jelenleg védőoltásra, míg a II.sz. háziorvosi körzetben 

788 fő. 

A lakosság körében február elején indult az oltás. 5 fajta védőoltás áll rendelkezésre országos szinten, 

melyekből 2 adag szükséges ahhoz, hogy az oltás védettséget nyújtson. 

Az I.sz. körzetben ez idáig 467 fő lett beoltva, míg a II.sz. körzetben 371 fő kapott oltást. Ez a különbség 

feltehetően az Oázis Idősek Otthona lakóinak létszámából adódik. 

Az eddig összesen beoltottakból közel 400 fő már megkapta a 2. oltását is. 

Sajnos listáink hézagosak, hiszen arról nem kaptunk értesítést, hogy kit oltottak a munkahelyén vagy 

éppen sms-ben hívták be oltásra. Valószínűleg praxisonként ez 60-70 fő pluszt jelent. 

A Pfizer és a Szputnyik oltást általában kórházi oltópontokon adják be, de volt már rá példa, hogy 1-1 

ampulla (6 adag) Pfizer oltást kaptunk praxisonként.  

A Moderna oltást lehet praxisban is oltani, ez 10 adagos kiszerelésű és általában 1 vagy maximum 2 

ampullát kapunk praxisonként, kb. 2-3 hetente. 

A Sinopharm oltásból kaptuk a legnagyobb mennyiséget, praxisonként közel 100 adagot, amit nagyon 

gyorsan el is oltottunk, de sajnos jelenleg leállt az utánpótlása. 

Az AstraZeneca oltás ellátottsága vegyes, jelenleg ezen a héten és feltehetőleg a jövő héten is nagyobb 

adagot kapunk, ezért is hirdettük meg a jelentkezés lehetőségét a Mendei Híradóban, amivel sokan éltek. 

Köszönjük szépen! 

Nagyon fontos, hogy az oltásra való behívás nem a regisztráció sorrendjében történik. Arról, hogy ki 

mikor regisztrált nem kapunk információt. Viszont a behíváskor előnyben kell részesítenünk a krónikus 

betegeket. Így fordulhat elő az, hogy valaki, aki márciusban regisztrált, de krónikus beteg, előbb kap 

oltást, mint egy teljesen egészséges lakos. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy sok fiatal is szerepel a listáinkon! 

Fontos információ, hogy ha valaki már átesett a Covid fertőzésen és be szeretné oltatni magát, akkor 

regisztráljon bátran, mert 3 hónap után megkaphatja a védőoltást. 

Ha valaki az első oltás után kapja el a vírust, akkor a gyógyulás után 4 héttel már oltható a 2. oltással.  

Reméljük kevés ilyen esettel fogunk találkozni! 

Örömünkre szolgál, hogy a múlt héten kampányszerűen olthattuk terheseinket és szoptatós 

kismamáinkat. Bátorítjuk a többieket is, hogy jelentkezzenek, hiszen ezzel két életet védnek meg a 

Covid fertőzéssel szemben. 
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