Tisztelt Páciensek, Oltandók!
A kistarcsai háziorvosok folyamatosan keresik az oltásra regisztrált pacienseiket a regisztráció
során megadott e-mail címen és telefonon is. Az orvosok kereshetik Önöket rejtett vagy
ismeretlen számról, ezért fontos, hogy az ilyen hívásokat is fogadják, valamint
rendszeresen ellenőrizzék az e-mail címükre érkezett leveleket!
Ugyankkor megkérnek mindenkit, hogy lázas állapotban, köhögéssel, torokfájással ne
keressék fel háziorvosukat személyesen a rendelőben, mert nem egy kis nátháról van szó,
hanem az esetek 99 %-ban koronovírussal történt megfertőzésről. Ebből következik, hogy ha
az orvosa például felírja Önnek a Favipiravir elnevezésű Covid gyógyszert, azt ne
személyesen váltsa ki a patikában, hanem kérje meg rokonát, ismerősét, hogy váltsa ki Ön
helyett TAJ kártyája lemásolásával/lefényképezésével. Majd tetesse a gyógyszert az ajtaja
kilincsére, és kérjen csengetést, hogy tudja: megérkezett a gyógyszere.
Természtesen oltásra se menjen lázasan, köhögve, torokfájással - egyrészt mert lázméréssel
kezdődik a vakcináció, másrészt ne fertőzzön meg senkit!
Ha háziorvosánál szeretne oltásra vagy rendelésre jelentkezni, akkor kitartóan keresse
orvosát, mert a telefonjaik folyamatosan használatba vannak, s nem azért mert nem akarják
felvenni, hanem mert ennyien keresik őket.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az alábbiakban Loján doktor közleményét olvashatják, de az eljárásrend minden
kistarcsai felnőtt háziorvos esetében azonos!
Tisztelt Páciensek!
Dr. Loján András körzetében, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a NEAK által
kiadott aktuális listák szerint, értesítjük Önöket a Covid19 oltás beadásáról.
Az oltás menete
A kormány felé beküldött regisztrációkból a NEAK készít listákat, életkor és egészségi
állapot szerint csoportosítva, ez alapján döntik el, hogy ki melyik oltást kaphatja meg.
A szelektált listákat random időpontban kiküldik nekünk és megadják hány főt, melyik napon,
milyen időpontban küldjünk az oltóközpontba. Az is általuk szabályozott, hogy mi melyik
oltással, milyen időpontban hány főt olthatunk.
A döntésre, hogy Ön elfogadja-e a kormány által felkínált oltást vagy sem, nagyon rövid idő
áll rendelkezésre, gyakran 1 órán belül le kell adnunk az oltandók listáját.
Ezért kérjük, ahogyan Müller Cecília is javasolta Önöknek, szíveskedjenek figyelni a
regisztrációkor megadott telefonszámot, email címet, mert akár hétvégén is kereshetjük
Önöket!
A vakcinákról előzetesen tájékozódjanak a kormány oldaláról vagy
a www.lojanmed.hu oldalról.

Oltás ügyben kérjük, ne keressenek bennünket, sem soron kívüli oltásra nincs lehetőség - ez
büntetendő!, sem információnk nincs arról előre, hogy mikor, milyen oltást kapunk, ki mikor
tud sorra kerülni.
Az oltási rend szigorúan szabályozott, a fent leírtakon kívül mi sem tudunk más információval
szolgálni.
Üdvözlettel
Dr. Loján András

