
Regisztrációs rendszer a beoltás hatékony lebonyolítására 
A regisztrációs platform hétfő (2021. január 18.) 9:00 órától működik. Itt regisztrálhat minden, 16. életévét 
betöltött vorarlbergi lakos az ingyenes és önkéntes koronavírus elleni védőoltás beadatására. 

A regisztrációs platform innen vagy a https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register 
címen érhető el. 

Aki nem rendelkezik internet-hozzáféréssel vagy E-mail-címmel, az felkérést kap arra, hogy forduljon 
családtagjához vagy egy közeli személyhez, aki segítségére lesz az internet-portálon való 
regisztrációban. 
Aki ezzel a lehetőséggel sem rendelkezik, az telefonon a 0810 810 601 forróvonalon jelentkezhet és 
megkapja a regisztrációhoz szükséges segítséget. 
Ha az oltóanyag és az oltási nap rendelkezésre áll, akkor a regisztrált személy értesítést és meghívást 
kap az oltás egyedi időpontjáról való egyeztetésre. 

Az oltásnál elsőbbséget élvező kórelőzményekkel rendelkező személyek 
Minden fokozott kockázatnak kitett beteg, illetve kórelőzménnyel rendelkező lakos felkérést kap arra, 
hogy személyes oltási regisztrációját a kezelő orvosával együtt végezze.  A kórelőzményen alapuló 
elsőbbségi sorrend megállapítását a regisztrációs rendszer keretén belül kizárólag az orvos végezheti 
adatvédelmi okokból kifolyólag. A beteg saját maga is regisztrálhat, majd azt követően felkéri orvosát, 
hogy az a regisztrációt az elsőbbségi kóddal utólag közvetlenül kiegészítse. 

Az oltási időpontok meghatározásánál a kórelőzményekkel rendelkező személyek, illetve 
rizikócsoportok  előnyben részesülnek, mivel a regisztrációs platform nem egy klasszikus várólistaként 
van kialakítva. Ha a vakcina rendelkezésre áll, akkor az időpontokat elsőbbség szerint jelölik ki, azaz az 
olyan tényezők, mint életkor, kórelőzmény stb. döntő fontosságúak és nem a regisztráció sorrendje. 

A regisztráció és az értesítés között eltelt idő függ a vakcina rendelkezésre állásától, a személy korától, 
illetve az elsőbbségi sorrendtől. 

A korhatár azért szükséges, mert a Biontech és Pfizer által gyártott oltóanyag a 16, míg a Moderna által 
gyártott 18 éves kortól adható be. A regisztrált személyeket azonnal értesítik, ha az oltóanyag és 
szabad időpont rendelkezésre áll. 

További kapcsolattartási információk  
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus, Römerstraße 15 
6901 Bregenz 

COVID OLTÁSI FORRÓVONAL: 
T 0810 810 601 
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