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NAGYCENK-FERTŐBOZ OLTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

értesítés dátuma oltható páciensek száma+vakcina  megtörtént oltások 

 

02.03  10 fő Moderna+6 fő Pfizer egyes praxisoknak  nem kaptunk vakcinát 

02.11  12 fő Pfizer oltóanyagot kaptunk   02.11 oltás rendelőben, ismétlő oltás 03.04 

        10 fő AstraZeneca 60év alattiak számára!  02.12 oltás rendelőben, ismétlő oltás 03.12 

02.15  8 fő Pfizer          02.18 oltópontra küldhettünk pácienseket 

02.18  10 fő Pfizer            kimaradtunk az oltópontra küldésből 

02.22            8 fő AstraZeneca 60év alatti vakcinát kaptunk              02.23 rendelőben oltottunk  

        10 fő Pfizer                            02.25 oltópontra küldhettünk pácienseket 

02.24            50 fő Sinopharm vakcinát kaptunk                                    02.26 rendelőben oltottunk  

03.03            10 fő Moderna vakcinát kaptunk                03.05 rendelőben oltottunk  

         45 fő Sinopharm vakcinát kaptunk               03.04-03.05 rendelőben oltottunk 

         20 fő  Pfizer                                 03.08 oltópontra küldhettünk pácienseket 

03.04             12 fő Pfizer ismétlő oltás 

03.09            30 fő AstraZeneca vakcinát kaptunk                             03.10-03.12 rendelőben oltottunk 

03.12          10 fő AstraZeneca ismétlő oltás 

03.12          33 fő Szputnyik V                  03.17 oltópontra küldhettünk pácienst 

03.18  8 fő Pfizer oltás      03.29 oltópontra küldhettünk pácienst 

03.19  30 fő Szputnyik oltás     03.24 oltópontra küldhettünk pácienst 

03.22  21 fő AstraZeneca oltás     03.23 rendelőben oltottunk 

03.22  7 fő AstraZeneca ismétlő oltás    03.23 rendelőben oltottunk  

03.22  50 fő Sinopharm ismétlő oltás    03.25-03.26 rendelőben oltottunk 

03.25  10 fő AstraZeneca oltás     03.26 rendelőben oltottunk  

03.24  40 fő Pfizer oltás     03.27 oltópontra küldhettünk pácienst  

03.29  45 fő Sinopharm ismétlő oltás    03.30-03.31 rendelőben oltottunk 

03.29  10 fő Pfizer oltás     03.31 oltópontra küldhettünk pácienst 

03.29  8 fő Szputnyik oltás     03.31 oltópontra küldhettünk pácienst 

04.01  14 fő Pfizer oltás     04.05 oltópontra küldhettünk pácienst 

04.01  70 fő Szputnyik oltás     04.06 oltópontra küldhettünk pácienst 

04.06  10 fő Moderna      04.07 rendelőben oltottunk 



04.05  32 fő Szputnyik ismétlő oltás    04.07 oltópontra küldhettünk pácienst 

04.06  80 fő AstraZeneca     04.07      10 fő rendelőben oltottunk 

     (60 fő + 20 főnek sikerült soron kívül igényelni)  04.08   20 fő rendelőben oltottunk 

         04.09       20 fő rendelőben oltottunk 

         04.10    30 fő rendelőben oltottunk  

 

Oltási lista (frissítve: 2021.04.06):    Összesen beadott oltások száma: 

 

összes oltási listán szereplők:  980 fő     Pfizer                122 fő 

összes 60 év feletti páciens: 432 fő      Moderna          20 fő 

összes 18-60 év közötti páciens: 548 fő         Sinopharm       95 fő 

legidősebb beteg: 96 éves          AstraZeneca     159 fő 

80 év felett: 60 fő       Szputnyik V       141 fő 

70-80 év: 135 fő       összesen beadott oltás:    537 fő 

60-70 év: 237 fő             2. oltást megkapta : 156 fő 

40-59 év: 318 fő                                rendelőbe érkezéstől számított beadás: 1-2 nap    

18-40 év: 230 fő            rendelőbe érkezéstől számított beadás max: 3 nap

              

Amint lehetőség van oltásra, amint kapunk oltóanyagot, az eddigiekhez hasonlóan mindenkit értesítünk! 

Igyekszünk lehetőséget biztosítani a családoknak, hogy együtt kaphassák meg az oltást! 

Az elmúlt héten 67 új páciens regisztrált oltásra, ami eddig egy hét alatt a legtöbb!  

Ezen a héten 206 fő kaphatott oltást! 

Nagyon örülünk neki, azért dolgozunk, hogy minél előbb mindenki megkaphassa a számára elfogadott 

védőoltást, senki ne kerüljön már kórházba, ne legyen szövődménye, véget érjen a járvány és ismét egy 

szép nyarunk lehessen! Kérem, támogasson minket továbbra is és bíztassa barátait, rokonait, ismerőseit, 

hogy regisztrálják magukat az oltásra! Vigyázzunk egymásra továbbra is! Jó egészséget kívánok! 

üdvözlettel: 

dr. Koloszár Gábor 


