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Az első dózist valamennyi országban az elsőbbségi csoportok kapják 

AZ EU TELJES TERÜLETÉN ELINDULT AZ IMMUNIZÁLÁS – A MODERNA OLTÓANYAGA KERÜLHET MÁSODIKKÉNT FORGALOMBA

Bizonyítványt kap minden beoltott
Az Európai Unió (EU) mind a 27 
tagállamában egységesen megkez-
dődött tegnap a lakosság korona-
vírus elleni összehangolt beoltása. 
Magyarországon már szombaton 
beadták az első vakcinát.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

J únius közepén elfogadott oltó-
anyag-stratégiájában az Európai Bi-
zottság a koronavírus elleni beoltás 

ugyanazon a napon kezdődő tagállami 
megkezdését szorgalmazta, ennek érde-
kében az első adagokat szombaton ki-
szállították a 27 uniós országba. Itt tegnap 
megkezdhették az immunizálást, de dönt-
hetnek úgy is, hogy ma vagy holnap fog-
nak hozzá. Az EB egy héttel ezelőtt adott 
feltételes forgalomba hozatali engedélyt 
a német BioNTech és az amerikai Pfi zer 
gyógyszeripari vállalatok által kifejlesz-
tett vakcina európai alkalmazására. Az 
oltóanyag az első, EU-ban engedélyezett 
koronavírus elleni vakcina.

Az engedélyezett oltóanyag szállítása 
december végéig, majd a következő hóna-
pokban heti rendszerességgel folytatódik. 
A BioNTech és a Pfi zer teljes oltóanyag-
készletének kiosztása jövő szeptemberig 
fog tartani. Az EB eddig az AstraZeneca 
(400 millió adag), a Sanofi -GSK (300 mil-
lió adag), a Johnson & Johnson (400 mil-
lió adag), a BioNTech–Pfi zer (300 millió 

adag), a CureVac (405 millió adag) és a 
Moderna (160 millió adag) vállalatokkal 
írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerző-
déseket. Az uniós oltóanyag-stratégiával 
összhangban az engedélyezést és az elő-
állítást követően minden egyes vakcina 
egyidejűleg és azonos feltételek mellett áll 
majd a tagállamok rendelkezésére. Mivel 
az első hónapokban nem lesz elegendő 
adag ahhoz, hogy minden felnőttet be-
oltsanak, az első dózisokat a tagállamok 
által meghatározott elsőbbségi csoportok 
kapják, például az egészségügyben dolgo-
zók és a 60 év felettiek.

Mindenki, akinek beadják a vakcinát, 
oltási bizonyítványt kap igazolásul. Ez a 
dokumentum egyebek mellett utazás so-
rán lehet hasznos. Lehetővé teheti, hogy 
egy másik országba érkezéskor ne legyen 
szükség tesztelésre, sem karanténra. Ma-
gyarországon szombaton kezdődött meg 
a vakcináció: Szlávik János, a Dél-pesti 
Centrumkórház Országos Hematológi-
ai és Infektológiai Intézetének osztály-
vezető főorvosa aznap adta be az első, 
koronavírus elleni védőoltást. Szlávik 
János kiemelte: sok eredmény igazolja, 
hogy az oltás biztonságos. Az oltás után 
szükséges ideig mindenkit megfi gyelés 
alatt tartanak, a beoltottak megkapják 
az úgynevezett oltási kártyát és az idő-
pontot a második oltásra. Nem kaphat 
oltást az, aki lázas, várandós vagy há-
rom hónapon belül gyermekvállalást ter-
vez. Szintén nem kap most oltást az sem, 

aki az elmúlt három hónapban esett át a 
koronavírus-fertőzésen, mert az ő szer-
vezetében még van ellenanyag a vírus-
sal szemben. Merkely Béla, a budapesti 
Semmelweis Egyetem rektora szerint az 
oltási módszer, amelynek kialakításá-
ban magyar tudósok is részt vettek, „No-
bel-díjat fog érni”.

Az Európai Bizottság november elején 
jóváhagyott egy másik, az amerikai Mo-
derna gyógyszeripari vállalattal kötött ol-
tóanyag-beszerzéséről szóló szerződést is, 
amely első körben 80 millió adag vakcina 

megvásárlását teszi lehetővé. A Moderna 
mRNA-1273 néven ismert oltóanyaga lehet 
a második, amely feltételes forgalomba 
hozatali engedélyt kap az EU-ban. A vak-
cina uniós alkalmazásra vonatkozó aján-
lásáról január 6-án dönthet az EMA. Eddig 
egyetlen más oltóanyaggyártó sem kért hi-
vatalosan forgalomba hozatali engedélyt 
az Európai Gyógyszerügynökségtől. A 
folyamat felgyorsítása érdekében az EMA 
ennek ellenére megkezdte a Johnson & 
Johnson és az AstraZeneca által előállított 
vakcinák folyamatos értékelését.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: M

Ó
NU

S 
M

ÁR
TO

N/
M

TI




