
                     
 

 

Javaslatok az egészséges tanácsadások és a védőoltások kivitelezéséhez 
COVID-19 pandémia idején 

 
 

1. A csecsemőkori rutin védőoltások beadását ne halasszuk, a jelenlegi helyzetben a 

védőoltások halasztása további járványügyi kihívások elé állítja az ellátórendszert. 

2. A védőoltás halasztásának indokai továbbra is csak a lázas állapot, bizonyos immunológiai 

károsodások, korábbi oltások során előfordult súlyos nemkívánatos esemény, valamint a 

várandósság lehetnek. 

3. COVID-19 inkubációs időszakában történő védőoltás, más légúti fertőzések inkubációs 

időszakához hasonlóan, várhatóan nem jelent fokozott kockázatot a vakcina protektivitása 

és biztonságossága szempontjából. 

4. Az ajánlott oltások elhalasztása sem indokolt a pandémia alatt. 

5. Fontos eloszlatni azokat a tévhiteket, hogy a védőoltás gyengíti az immunrendszert és 

ezért fogékonnyá teszi az oltottat a koronavírus fertőzésre.    

6. Hívjuk időpontra a csecsemőt, figyelmeztessük a szülőket, hogy pontosan érkezzenek a 

tanácsadóba, hogy elkerüljük a torlódást. Ha megoldható, a szabad levegőn várakozzanak 

az oltásra váró gyermekekkel. A tanácsadóba csak egy szülő kísérje a gyermeket.  

7. Az előzetes időpontegyeztetés során, még a tanácsadóba lépés előtt ismételten 

tájékozódjunk arról, hogy a szülő nem minősül-e az aktuális esetdefiníció szerint gyanús 

koronavírussal fertőzött betegnek. 

8. Kontakt gyermek oltása halasztandó az inkubációs idő leteltének végéig (2 hét)  

9. Az egészséges tanácsadás előzetesen fertőtlenített, lehetőleg a betegellátástól 

elkülönített helyiségben és eltérő időpontban történjen.  

10. A tanácsadó bejáratára javasolt figyelmeztető felirat kihelyezése: koronavírussal fertőzött 

beteg és szoros kontakt nem léphet a tanácsadóba! 

11. Az egészségügyi személyzet viseljen sebészi szájmaszkot a csecsemő védelme érdekében. 

FFP2/FFP3 maszk viselése nem szükséges.  

12. A kézfertőtlenítés szabályainak fokozott betartása szükséges.  

 



                     
 

 

 

13. Törekedjünk a kötelező és ajánlott oltások együttadására (a védőoltási módszertani levél 

és az egyes vakcinák alkalmazási előiratának megfelelően), lehetőség szerint ezzel is 

csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.  

14. Az otthon történő védőoltás továbbra sem javasolt, mert bár a csecsemőt védi az otthoni 

közeg, a háznál történő oltás egyéb felesleges kockázatokat jelent, nem engedélyezett, 

ugyanakkor a transzmisszió megelőzése szempontjából nem nyújt jelentős hasznot.  

15. Az iskolai kampányoltások várhatóan halasztva lesznek, ezzel kapcsolatban a későbbi 

hatósági intézkedések lesznek az irányadók.  

16. A 2 éves kor feletti státuszvizsgálatokat halasszuk egy későbbi időpontra, használjuk ki a 

telemedicina lehetőségeit. 

 

Irodalom: 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2020. évi védőoltásokról 

(https://www.antsz.hu/data/cms94355/VML2020_NNK_2020_02_25.pdf)  

www.immunize.org 

 

Készítette: a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága COVID-19 

munkacsoportja, a Vakcina Tanácsadó Testület szakmai egyetértésével 

 

2020.március 16. 

 

 

A dokumentum nem helyettesíti a jelenleg érvényes magyar eljárásrendet, annak ismerete és 

betartása kötelező. Az összefoglaló a fenti aktuális adatok és ajánlások alapján készült. A 

betegséggel kapcsolatos ismeretek bővülésével, illetve a nemzetközi ajánlások változásával 

aktualizálása szükségessé válhat. 
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