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5-11 év közötti gyermekek 
COVID-19 védőoltása

LET’S DO THIS

Miért kell az 5-11 éves gyermekeket beoltani COVID-19 ellen?

A COVID-19 vírus súlyos betegséget és halált is okozhat, befolyásolhatja az egészséget hosszú ideig. 
Nagyon könnyen terjed. Néha csak enyhe tünetei vannak vagy nincsenek is, így nehéz felismerni a 
fertőzést még mielőtt valaki azt továbbadja másoknak.

Bár a COVID-19 fertőzés gyermekeknél gyakran könnyebb lefolyású mint a felnőtteknél, mégis komoly 
okokra alapozzuk a gyermekek beoltását: 

• A vakcina támogatja az immunrendszert. A beoltással erősíti gyermeke védelmét egy súlyos 
lefolyású, az egészséget esetleg hosszú időn át károsító COVID-19 fertőzés ellen.

• Az oltás csökkenti a vírus elterjedését, így családja és a közösség, különösen annak bármilyen 
korú, gyenge ellenálló képességgel bíró tagjainak védettségét is támogatja.

• Az oltás elősegíti, hogy a gyermekek iskolába járhassanak, részt vehessenek a tanulásuk és 
fejlődésük szempontjából fontos tevékenységekben. 

Világszerte többmillió gyermek lett már beoltva COVID-19 ellen, gond nélkül. Bizonyítékok vannak 
arra, hogy az oltás kitűnően védelmezi a gyermekeket súlyos lefolyású COVID-19 betegség ellen és 
segíti megőrizni az egész család egészségét. 

Ugyanazt az oltóanyagot kapják a gyermekek mint a felnőttek, és azonos dózist? 

Nem. Az 5-11 év közötti gyermekek részére elfogadott oltóanyag egy speciális Pfizer (Comirnaty) 
gyermek-vakcina, 8 hetes időközzel két dózisban beadva.

A Pfizer 5-11 éves gyermekek számára kidolgozott vakcinájának egy dózisa a 12 éven felülieknek adott 
dózis kb. egyharmadát tartalmazza. Ebben a korcsoportban egy kisebb dózis használatával érhető el 
ugyanaz a nagyfokú védelem, mint amit a 12 éven felülieknek adott dózis eredményez. 

Ugyanazok a mellékhatások a gyermekeknél, mint a felnőtteknél?

Igen. A gyermekeknél is a felnőtteknél tapasztalt mellékhatások léphetnek fel a COVID-19 oltás után.

A szövődmények általában enyhék, egy-két nap után elmúlnak, és az alábbiak lehetnek:

• fejfájás,

• hidegrázás, láz,

• kimerültség, fáradtság,

• izomfájdalom és fájdalom a karban, az oltás beadási helyén.

Enyhe mellékhatás fellépése normális és jele annak, hogy az immunrendszer reagál a vakcinára. 
Néha jelentkezhet komolyabb mellékhatás is, ugyanaz, ami sokkal nagyobb valószínűséggel lépne fel 
a COVID-19 betegségből fakadóan. Forduljon családi orvosához, ha a szövődmény elhúzódna, vagy 
aggodalmat okoz.    
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Azt jelenti a súlyos mellékhatás kockázata, hogy ne olttassam be gyermekemet?

Nem. Az Ausztráliában használt összes vakcina biztonsági profilja jó, engedélyezés és felhasználati 
javaslat előtt megfeleltek a gyógyszeripari termékek felügyeletét ellátó szerv (TGA) és a védőoltásokat 
vizsgáló ausztrál technikai tanácsadó csoport (ATAGI) szigorú tesztjeinek.

Eddig csak az USA-ban 5 millió, de szerte a világban még sokkal több millió 5-11 éves korú gyermeket 
oltottak be biztonságosan COVID-19 vakcinával.

Kihat-e a COVID-19 oltás gyermekem növekedésére, fejlődésére vagy későbbi termékenységére?

Nem. Nincs bizonyíték arra, hogy a COVID-19 oltóanyag hatással lenne a gyermekek növekedésére 
vagy fejlődésére.

A COVID-19 hosszú távú szövődményei maradandó nyomot hagynak a jóléten és az egészségben. 
Nagyobb kockázattal okoz komplikációt a vírus, mint az oltás általában enyhe mellékhatásai.  

Beolttassam gyermekemet akkor is, ha már átesett a COVID-19 betegségen?

Igen. A COVID-19-en átesett gyermekeket is be kell oltani amikor már felépültek a betegségből, hogy 
nagyobb védettségük legyen egy újabb fertőzéstől. 

Beolthatják-e gyermekemet a beleegyezésem nélkül?

Nem. Szülő vagy törvényes gyám hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy egy 5-11 éves gyermek 
COVID-19 oltást kapjon.

A hozzájárulás kell akkor, amikor időpontot foglal, majd másodszor is, a megjelenéskor. Ha a szülő 
vagy gondviselő nem tud ott lenni a gyermekkel az időponton, az időpont foglalása során az online 
hozzájárulási űrlapon nevezhet meg valaki mást, felnőtt személyt, aki a gyermekkel az oltáson 
megjelenik.  

A gyermeket kísérő személy adatait az időpont foglalásakor meg kell adni, hogy 
személyazonosságukat az oltáskor ellenőrizni lehessen és a szülő vagy gondviselő nevében adott 
hozzájárulásukat elfogadhassák.

A beleegyezéssel kapcsolatos további információkat elérheti itt: Vaccination consent FAQs for parents 
and guardians (Oltási hozzájárulás: GYIK szülőknek és gyámoknak).

Kötelező a gyermekeknek a COVID-19 elleni védőoltás (beleértve az iskolát és a sportolást stb.)?

Nem. A COVID-19 védőoltás nem kötelező, de erősen ajánlott.

Nincs elő írva, hogy meglegyen a COVID-19 elleni védőoltás iskolai vagy közösségi 
sporttevékenységben való részvételnél.

Kaphat-e a gyermekem emlékeztető (booster) oltást?

Nem. Az elsődleges oltás erős immunválaszt vált ki a fiatalabb személyeknél.

Az ATAGI mérlegeli majd, ha a jövőben szükség lesz emlékeztető oltásra ebben a korosztályban.

Megkapják a gyerekek a COVID-19 elleni oltást az iskolában?

Nem. Foglaljon időpontot gyermeke COVID-19 oltására háziorvosánál, a helyi gyógyszertárban, az 
Aboriginal Community Controlled Health Service-nél vagy egy NSW Health oltási klinikán.

Hogyan foglalhatok időpontot?

Kérjük a szülőket, hogy mielőbb foglaljanak időpontot gyermekük oltására.

Foglaljon időpontot most, online, itt: www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

Telefonos foglalás: Foglalási segélyvonal: 1800 57 11 55 / Tolmácsszolgálat (TIS): 131 450. 
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