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Tisztelt Lakosság! 
 

Értesítem, hogy Dr. Cserhalmi Gábor háziorvos kérésére, kérem nyilatkozzon (ezen 

tájékoztató levél túloldalán) – amennyiben regisztrált oltásra - hogy a lentebb feltüntetett 

két elérhető vakcina közül melyiket nem szeretné választani. 

 

Kérem nyilatkozatát legkésőbb 2021.03.02-ig juttassa el Dr. Cserhalmi Gábor háziorvos 

részére, vagy adja át Bank István falugondnoknak, illetve a Polgármesteri Hivatalba 

(Somodor, Kossuth L. u. 109.) is leadhatja. Utóbbi két esetben gondoskodunk a nyilatkozat 

háziorvosnak történő eljuttatásról. 

 

Választható vakcinák: 

 

1.)  Megnevezés: Gam-COVID-Vac (Sputnik V) 

Fejlesztő és gyártó ország: Oroszország 

Tájékoztató: Egy kombinált, vektor alapú vakcina, a SARS-CoV-2 vírus által okozott 

koronavírus-fertőzés megelőzésére. Az I. komponens (az adagolási sorozat 1. adagja) 

tartalma: a SARS-CoV-2 tüskefehérjének (spike [s] proteinjének) génjét tartalmaz,  

rekombináns, 26-os szerotípusú adenovírus. A II. komponens (az adagolási sorozat 2. 

adagja) tartalma: a SARS-CoV-2 tüskefehérjének  génjét tartalmazó, rekombináns, 5-

ös szerotípusú adenovírus. 

Bedása: Az oltást két szakaszban kell beadni: először 0,5 ml-t az I. komponensből, 

majd 21 nappal később 0,5 ml-t a II. komponensből. 

 

2.) Megnevezés: Sinopharm SARS-CoV-2 (Vero Cell) 

Fejlesztő és gyártó ország: Kína 

Tájékoztató: Ez az oltóanyag hagyományos technológiával fejlesztett és gyártott 

vakcina. A vírust az előállítás során β–propiolaktonnal inaktiválják, koncentrálás és 

tisztítás után alumínium-hidroxid adjuvánssal adszorbeálják. Az adjuváns az 

erőteljesebb immunreakció kiváltásához szükséges. A hatóanyag inaktivált 19nCoV-

CDC-Tan-HBO02 törzs. 

Beadás: Az adagolási rend két adagból áll, 21-28 nap különbséggel beadva. 

Magyarországon 28 nap különbséget tartunk a 2 oltás beadása között. Minden egyes 

adag 0,5 ml. A vakcinát intramuscularisan kell beadni.  

 

Az oltóanyagok alkalmazhatóak minden 18 évesnél idősebb személy részére, életkori 

korlátozás nélkül, akiknek a krónikus betegsége gyógyszeresen jól beállított, 

egyensúlyban van, illetve krónikus betegsége jelenleg nincs akut fázisban és egyéb 

kifejezett ellenjavallata nincs a védőoltásnak.  

 
Somodor, 2021. február 25. 

 

        Makai Sándor sk. 

           polgármester 



NY I L A T K O Z A T 

 

 

Kérem aláhúzással jelölje, hogy a felsorolt vakcinák közül melyiket NEM szeretné választani. 

 

 

Gam-COVID-Vac (Sputnik V) 

 

Sinopharm SARS-CoV-2 (Vero Cell) 

 

 

 

Oltást igénylő neve és elérhetőségei: 

 

Név: 

 

Cím: 

 

Telefonszám: 

 

 ………………………………….. 

                         oltást igénylő aláírása 

 


