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Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr 
1165 Budapest, Hilda utca 1. telefon: 06-1-402-2270 fax.: 06-1-402-2271 

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a  www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XII./2021/04. 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 
Dr. Pintér Katalin doktornő (háziorvos) a 

honlapján a Covid-19 vírus ellenes oltással 

kapcsolatosan hasznos tájékoztatókkal segíti 

a hozzá tartozó betegeit.  

 

Dr Pintér Katalin doktornő Covid-19-el 

kapcsolatos tájékoztatóit 

Lakásszövetkezetünk is segíti eljutatni 

tájékoztatónk kiküldésével. 
 

Az alábbiakban a legfrissebb 

információkat adjuk közre: 

 

REGISZTRÁCIÓ ITT: 

https://forms.gle/Mo1jAT8TVvoaJQCe7 

Kedves Betegeim! 

Az elmúlt héten a NEAK által kiadott oltási 

lista alapján a 18-60 éves korosztályból 10 

krónikus, gondozás alatt álló beteget sikerült 

beoltanunk a rendelőben. 

Ezúttal a Honvéd kórház oltópontjára kellett 

mennie  6 egészséges, gyógyszert nem szedő 

betegnek Szputnyik V oltásra, a 61-74 éves 

korosztályból. 

  

Hála az érintett betegek kiváló 

együttműködésének, valamennyien időben 

megkapták a részükre biztosított vakcinát. 

  

Pfizer oltást egyelőre nem kaptam. 

  

Ma estig új lista, utasítás nem érkezett, újabb 

oltóanyag ellátmányról nem kaptam 

értesítést. 

  

Valamennyi, az általam kedden kapott, a 

NEAK oltási tervében szereplő betegnek 

megküldtem az e-mailt arról, hogy milyen 

oltásra sorolták be. /Természetesen csak 

azoknak, akiknek van email címük/. Egyes 

idős betegek esetében a hozzátartozó kapta a 

e-mailt. 

  

Lehetőség szerint megpróbálom figyelembe 

venni az egyéni igényeket, az már látszik, 

hogy nem lesz könnyű. 

  

Amint van új fejlemény, jelentkezem. 

Mindenkinek sok türelmet, erőt, egészséget 
kívánok! 

 
Kedves Betegeim! 

 

Az elmúlt héten 8 beteget tudtam Pfizer 

oltásra küldeni oltópontra. Ezúttal NEAK listát 

nem kaptam, csak annyi utasítást, hogy 60 

éven felülieket oltassunk. Így próbáltam az 

előző listán tovább haladni az oltás 

ütemezésében. Sajnos még nem kaptam 

időpontot, sem helyet az oltópontra. 

  

Küldhettem volna 4 egészséges, 60-74 éves 

egyént Szputnyik oltásra, de az érintettek 

nem vállalták az oltást, egy kivételével, akit 

külön meg fogok keresni, amint kapunk 

oltóanyagot. 

  

Sajnos a legidősebb, fekvő betegeimet sem 

tudtam még beoltani, mert a rendelő nem 

kapott oltóanyagot a héten. 

  

MINDENKIT KÉREK, ARRA AKI 

ELFOGADNÁ A KÍNAI OLTÓANYAGOT, 

HOGY SÜRGŐSEN JELENTKEZZEN AZ 

ALÁBBI EMAIL CÍMEN, ÉLETKORTÓL ÉS 

EGÉSZÉGI ÁLLAPOTTÓL FÜGGETLENÜL! 

  

pinteroltas@gmail.com 

  

Ugyanis vélelmezem, hogy rám osztanak 

valamekkora vakcina mennyiséget ebből /ez 

lesz az talán, amiért hűtőtáskával 

személyesen valahova el kell mennem/- El 

kell majd számolnom vele, s ha nem lesz rá 

érdeklődés, megpróbálom nem átvenni az 

oltóanyagot, csak annyit, amennyit biztosan 

be tudok adni. 

  

Kérem további kitartásukat! 

 

Összefogás Lakásszövetkezet  

Budapest, 2021. február 19. péntek 

http://www.osszefog.hu/
https://forms.gle/Mo1jAT8TVvoaJQCe7

