Kedves polgárok!
A COVID-19 elleni védőoltással kapcsolatos rendszeres tájékoztatás keretében szeretnénk
tájékoztatni Önöket, hogy köztársaságunkban a teljes átoltottság 42%-os szinten van
2021.10.22-én. A Rozsnyói járásban ezen időpontra a járás teljes lakosságának mindössze
36%-át érjük el. Községünkben a teljes körű oltás 45 %-os szinten van.
Ha úgy dönt, hogy be hagyja magát oltani, regisztrálhat a www. korona.gov.sk vagy jöjjön
regisztráció nélkül. Tájékoztatjuk, hogy az rozsnyói szent Borbála kórházban a 43. héten
rendelés nélkül is beoltják a 16 év felettieket Comirnata vakcinával (BioNTech-Pfizer)
szerdán (2021.10.27.) és pénteken (2021.10.29.) 07:30-09:00-ig. A 16-18 év közöttieknek
törvényes képviselőjükkel kell oltásra jönniük.
Gyermekek (12-16 éves korig) regisztráció nélküli oltása iránti érdeklődés esetén időpontot
kell egyeztetni a kórház alkalmazottjával a következő telefon számon 0915 332 080
munkaidőben 07:00-15:30; vagy a gyermek törvényes képviselője rendelés nélkül jöhet a
gyermekkel oltásra a 16 éven felüliek oltása követően - szerdán (2021.10.27.) és pénteken
(2021.10.29) 09:05-09:25 –ig .
Mindkét oltási napon a gyermekek oltása után, azaz 09:30-11:30 között a 3. adag oltása azon
személyeknél történik, akik erre az oltásra javallottak (azaz kaptak egy értesítő SMS-t,
melyben megkapják a www.korona.gov weboldalon történő regisztráció befejezéséhez
szükséges PIN kódot is ).
Az oltással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy a rozsnyói
székhelyű Regionális Népegészségügyi Hivatal szakdolgozóihoz munkanapokon 08:00 és
14:00 óra között a 0905 439 276-os telefonszámon.
A kassai önkormányzat által végrehajtott, egyszeri adag Johnson & Johnson vakcinával
történő ambuláns oltással kapcsolatos információk a következő címen találhatók:
https://web.vucke.sk/sk/ . Janssen oltó anyaggal 2021 okt. 27.-én 10-17 órzig Dobsinán a
városháza elött.
A súlyos diagnózisú gyermekek 5 éves kortól történő védőoltásáról és a 3. adaggal történő
oltásról a www.korona.gov.sk oldalon is tájékozódhat.
Ha szeretne magát be oltani, de nem tud részt venni az oltáson, kérjük, forduljon az
önkormányzat vezetőségéhez.
Tisztelt polgárok, ezúton kérjük, hogy továbbra is kövesse az intézkedéseket, hallgassa meg a
szakértőket, és mielőbb oltassa be magát a COVID-19 ellen.
Köszönöm!

