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Megyei szintű oltási ajánlat iskolásoknak 12 éves kortól

A Comirnaty (BNT162b2) egy úgynevezett mRNS-alapú vakcina (mRNS = 
messenger ribonsav). Az mRNS tartalmazza a koronavírus SARS-CoV-2 felületén 
lévő fehérje „tervét” („a tüskés fehérje”). Az oltás eredményeként a terv apró 
zsírrészecskéken (zsír nanotesteken) keresztül jut be a testrészekbe. Ezután 
rövid ideig előállítják a koronaproteint (S-fehérjét), később a terv ismételten 
lebomlik a sejtekben. Ez serkenti az idegen fehérje elleni antitestek képződését. 
Ha az oltott személy később érintkezik a koronavírussal, azt gyorsan felismerik 
és megcélozzák.

A Comirnaty (Biontech / Pfizer) oltást 2021 május vége óta 12 és 15 év közötti 
gyermekek és serdülők számára is engedélyezték. A StiKo jelenleg csak az 
egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek oltását javasolja, de minden 
olyan 12 éves és idősebb gyermek beoltható, aki ezt szeretné, és akinek a szülei
egyetértenek. Az oltások átmeneti mellékhatásai, például az injekció 
beadásának helyén fellépő fájdalom, kimerültség, fejfájás, izom- vagy ízületi 
fájdalom, hidegrázás vagy láz gyakoriak, de általában enyhék. Ez jellemző az 
ilyen típusú oltásokra. Egyelőre nincsenek utalások súlyos mellékhatásokra. 
Minden oltási reakció rövid ideig tartott (1-3 nap), és következmények nélkül 
alábbhagyott. Jelenleg Izraelben, egyes esetekben Norvégiában és 
Németországban vizsgálják a szívizom gyulladásának ritka eseteit, különösen a 
fiatal férfiak MRNA vakcinával történő beoltása után. Május végéig 160 millió 
oltásból 122 enyhe szívizomgyulladást és 126 szívburokgyulladást kaptak 
Comirnaty-ra. Az érintett fiatal férfiak egyikét sem kellett kórházban kezelni, 
önmagában a testi pihenés általában elegendő volt a gyógyuláshoz.

A vakcina hatékonyságát jóváhagyás céljából megvizsgálták egy tanulmányban,
amelyen 2200 12 és 15 év közötti gyermek és serdülő vett részt. Az első 
értékelésre 2021 március közepén került sor. Ekkorra a második után átlagosan 
2 hónap telt el. Kizárták a nagyon súlyos betegségben szenvedő, súlyos 
immunhiányos vagy egyéb speciális kockázatú gyermekeket.



A Covid-19 kialakulásának kockázata jelentősen (100% -kal) csökkent a 
Comirnaty-oltással.

Az oltás biztonságos, a delta hullám pedig az őszi iskolai életet fenyegeti! A 
bajor háziorvosok szövetsége azt is javasolja, hogy oltsák be a 12 évnél 
idősebbeket. Szeretnénk segíteni a diákokat tanáraikkal együtt abban, hogy 
ősszel normális tanévbe tudjanak menni iskolabezárás és otthoni oktatás nélkül.
Ezért ajánljuk az Altmühlfranken oltóközponttal ezt az oltási kampányt a körzet 
iskoláinak!

További kérdéseivel forduljon hozzám!
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