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Koronavírus: Tájékoztató mRNS- 
védőoltásról Bern kantonban

2022.01.20-i állapot

Az oltás önkéntes és ingyenes 2 mRNS- 
védőoltásra van szükség, 4-6 hét különb-
séggel.

Beoltathatom magam?
Igen, amennyiben Ön:
Angle-right 5 éves, vagy ennél idősebb
Angle-right nincs láza és egyéb COVID-19 tünete
Angle-right nem allergiás a vakcina egyik összetevőjére 
sem
Angle-right nincs elkülönítve vagy karanténban
Angle-right több, mint 12 hetes terhes

Azok az allergiások, akik hevesen reagálnak 
a vakcinákra, valamint az erős immunszup-
presszióban szenvedő személyek az oltás 
előtt kérjék ki orvosuk véleményét.

Mire kell figyelnem 12 és 15 éves kor  
között? 
Ítélőképes fiatalokat nem kell elkísérnie törvé-
nyes képviselőjüknek az oltási időpontra.

Mit kell tennem?
Minden 5 évesnél idősebb személy a  
https://be.vacme.ch oldalon tud regisztrálni 
és időpontot foglalni.

Mehetek időpont foglalása nélkül is? 
Regisztráljon a https://be.vacme.ch oldalon 
időpontfoglalás nélkül és menjen el nyitvatartási 
időben egy olyan oltópontra, ahol oltanak idő-
pontfoglalás nélkül.
Ha nincs internet-hozzáférése, akkor menjen el 
egy olyan oltópontra, ahol oltanak időpontfogla-
lás nélkül. Ott a helyszínen majd segíteni fognak 
a regisztrációban.

Hol oltathatom be magam?
12-15 j.



www.be.ch/corona-impfung

Koronavírus: Tájékoztató Janssen- 
oltáshoz (Johnson&Johnson) Bern 
kantonban

2022.01.20-i állapot

Az oltás önkéntes és ingyenes. Janssen 
COVID-19 elleni vakcina esetén csak 1 
oltásra van szükség.

Beoltathatom magam Janssen COVID-19 
vakcinával?
Igen, amennyiben Ön:
Angle-right 18 éves, vagy ennél idősebb
Angle-right nincs láza és egyéb COVID-19 tünete
Angle-right nem allergiás a vakcina egyik összetevőjére 
sem
Angle-right nincs elkülönítve vagy karanténban

Azok az allergiások, akik hevesen reagálnak 
a vakcinákra, valamint az erős immunszup-
presszióban szenvedő személyek az oltás 
előtt kérjék ki orvosuk véleményét.

Ki nem oltathatja be magát Janssen  
COVID-19 vakcinával?
Angle-right Különösen veszélyeztetett személyek
Angle-right Várandós és szoptató kismamák

Mit kell tennem? 
Minden 18 év feletti személy regisztrálhat és 
foglalhat időpontot a https://be.vacme.ch/ 
oldalon. Válasszon egy Janssen COVID-19 
oltópontot.

NINCS időpont foglalása nélküli oltás

Hol oltathatom be magam?

A tanúsítvány érvényessége
A Janssen COVID-19 vakcina esetében a 
tanúsítvány csak 22 nappal az oltást követően 
érvényes.


