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Frissítő oltás mRNS-oltóanyaggal (Pfizer/BioNTech, Moderna)
Az mRNS-oltóanyagok megfelelő védelmet nyújtanak a súlyos, kórházi ápolást igénylő Covid–19-cel szemben. Az
alapimmunizálás védettsége azonban a jelenlegi vírusváltozatok esetében gyorsan csökken. Ezért ajánljuk minden 12
év feletti személyszámára a frissítő oltás felvételét.
Mire szolgál a frissítő oltás?
A frissítő oltás emlékezteti immunrendszerünket a
kórokozóra. Növeli és meghosszabbítja a súlyos
betegségekkel szembeni védettséget.
Fontos tudnia, hogy a jelenlegi vírusváltozatok esetében a
védőoltás alig és csak rövid ideig véd a fertőzés és az enyhe
megbetegedés ellen. Az oltás ellenére is elkaphatja a Covid19 okozta betegséget.
Kinek ajánlott a frissítő oltás?
A frissítő oltás minden 12 év feletti személynek ajánlott.
A javallat különösen vonatkozik azokra, akiket kiemelten
veszélyeztet a koronavírus:
 65 év feletti személyek
 16 év feletti személyek, akik bizonyos krónikus
betegségekben szenvednek1
 várandós nők
Mikor történjen a frissítő oltás beadása?
A frissítő oltás az mRNS-oltóanyaggal történt befejezett
alapimmunizálást követő 4. hónaptól ajánlott. Az
alapimmunizálás befejeződött
 mRNS-oltóanyaggal történt kétszeri oltás után vagy
 a koronavírussal történt igazolható megfertőződés és
egy adag mRNS-oltóanyaggal történt oltás után, amelyek
között (a sorrendtől függetlenül) 4 hétnek kell eltelnie.
Még ha az alapimmunizálás után meg is fertőződött a
koronavírussal, akkor is javasoljuk a frissítő oltást. Az új
ismeretek szerint a fertőzés nem nyújt elegendő védelmet a
súlyos betegséggel szemben. A fertőzést követő negyedik
héttől lehet felvenni az oltást (figyelembe véve az utolsó
Covid-19 oltást követő 4 hónapos minimális
időintervallumot).
Melyik oltóanyaggal történik a frissítő oltás?
Alapvetően nem számít, hogy a két rendelkezésre álló
mRNS-vakcina közül melyiket alkalmazzák.
A 30 év alattiakra az alábbiak vonatkoznak: a 18 és 29 év
közötti fiataloknál a frissítő oltást ajánlott elsősorban
Pfizer/BioNTech oltóanyaggal végezni. 12 és 17 év közötti
fiataloknál a frissítő oltást ajánlott Pfizer/BioNTech

oltóanyaggal végezni. Ennek hátterében az áll, hogy nagyon
ritka esetekben röviddel az oltás után szívizom- vagy
szívburokgyulladás lépett fel. A Moderna vakcinával történő
oltás után valamivel gyakrabban észlelték ezeket a
tüneteket, mint a Pfizer/BioNTech vakcina után. Ez egy
nagyon ritka mellékhatás, ami ugyanakkor jól kezelhető.
Ilyen gyulladás a coronavírus fertőzés után is előfordulhat.
Mindkét mRNS-vakcinára érvényes azonban, hogy a Covid–
19-oltás előnyei még a 30 év alattiak esetében is
meghaladják a lehetséges kockázatokat.
Hol tudom a felvenni az oltást?
Az oltások a kantonok illetékességi körébe tartoznak. A
bejelentkezésről és oltásról tájékozódjon kantonja honlapján
vagy információs vonalán (www.fophcoronavirus.ch/cantons), vagy kérdezze meg orvosát vagy
gyógyszerészét.
Kinek ajánlott újabb frissítő oltás felvétele (az első
frissítő oltás után)?
Jelenleg minden 80 év feletti személy részére ajánlott egy
újabb frissítő oltás felvétele. A (betegség vagy gyógyszeres
kezelés miatt) súlyosan legyengült immunrendszerrel
rendelkezők számára is újabb frissítő oltást ajánlunk - ilyen
esetben kérjük, forduljon orvosához.
Az utolsó oltást követő 4. hónap elteltével újabb frissítő oltás
adható. Ez – egy bizonyos ideig – ismét növeli a védettséget
egy súlyos betegséggel szemben.
Megfertőződött a coronavírussal a legutóbbi oltása óta?
Mivel a fertőzés következtében a súlyos betegségekkel
szembeni védettsége nem nőtt jelentős mértékben, azt
javasoljuk, hogy vegyen fel egy újabb frissítő oltást. A
fertőzést követő negyedik héttől lehet felvenni az oltást
(figyelembe véve az utolsó Covid–19-oltást követő 4
hónapos minimális időintervallumot).
A frissítő oltással kapcsolatos egyéb információk
megegyeznek az alapimmunizálással kapcsolatos
információkkal, és megtalálhatók az „mRNSoltóanyaggal végzett Covid–19-oltással kapcsolatos
általános információk” tájékoztatóban.
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