
Köznevelési intézmények részére az ismétlő Covid elleni oltáshoz 

Tárgy: 12 év feletti tanulók iskolai, Covid elleni második oltása 

  

A Pfizer vakcina alkalmazási előiratának megfelelően a második oltásra az első után három hétre 
kerül sor a szeptember 20.-i héten, az oltási ütemtervet bizonyára Önök is megkapták. 
Az ismétlő oltást valamelyik napon mi, a XVI. kerület iskolaegészségügyi csapatának tagjai fogjuk 
hozni és beadni. 

A hét elején az első körös iskoláinknak elküldtünk egy tájékoztató levelet, amelyet volt idejük a 
szülőkkel is megosztani, az Önök számára egy összefoglalót írtam. 

1. Bárki jelentkezhet a jövő heti oltási napokon az első oltásra, a jelentkezési lapot és a 
nyilatkozatot, szülői nyilatkozatot kérjük kinyomtatva, aláírva magukkal hozni! 

2. Szeptember 20.-án, 21.-én csak azok vehetnek részt az ismétlő oltáson, akik augusztus 30..-
án, 31.-én kapták az elsőt. 

3. Aki e napon jogosult, de nem tud megjelenni az oltási helyszínen, azt várjuk 23-án, vagy 24.-
én, a táblázatban az iskolája számára jelölt napon és időben. 

4. Aki szeptember 02.-án, 03.-án kapta az elsőt, és nem tud jelen lenni szeptember 23.-án 
illetve 24.-én, azt sajnos nem tudjuk beoltani, a szülők jelezzék a második oltási igényüket az 
oltaspotlas@bfkh.gov.hu  e-mail címen, a kormányhivatal megszervezi a pótlást. 
Amennyiben az Önök iskolája csak egy napra kérte az oltást, az azon a napon megjelenni nem 
tudó tanulót sem tudjuk beoltani, számára szintén az oltáspótlási lehetőség adott csak. 

5. Kérjük, az oltandó tanulók, ahogy az iskolába is, csak egészségesen jöjjenek az oltásra, és ne 
jöjjenek éhgyomorral! Amennyiben lehet, rövid ujjú, rugalmas anyagból készült felsőruhát 
viseljenek! Oltáskor javasoljuk a maszk használatát! 

6. Minden második oltásra érkező tanulótól kérjük, a kinyomtatott, aláírt „diákok számára 
szerkeszett szülői hozzájáruló nyilatkozatot”, és az első oltást igazoló lapot hozzák magukkal! 

7. Ha valaki máshol kapta az első Pfizer oltását, s legalább 21 nap eltelt már, az iskolában is 
megkaphatja a másodikat! 

8. Azon iskolai dolgozókat, akik szeretnének harmadik oltásként Pfizer oltást, s legalább 4 
hónap eltelt a második oltásuk óta, szintén várjuk az első két oltásuk igazolásával az iskolai 
oltási időpont kezdetén. 

Együttműködő segítségét köszönjük, reméljük, a második oltást is problémamentesen beadhatjuk 
tanulóiknak! 

Budapest, 2021.szeptember 16. 

 
Tisztelettel a XVI. kerületi KESZ iskolaegészségügyi csapata nevében: 
                                                                                                                              Dr- Kóródi Gabriella 
iskolaorvos 
                                                                                                                                          0620 411 40 51 
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