
o szczepieniu  

przeciwko COVID 19INFORMACJE

Infolinia ds. koronawirusa prowadzona przez Federalne 
Ministerstwo Zdrowia, na której można uzyskać odpowiedzi 
na pytania natury ogólnej  
pon. - czw.: w godzinach od 8 do 18  
pt.: w godzinach od 8 do 12
Tel. 030 / 346 465 100

Internetowa strona informacyjna zawierająca ogólne in-
formacje o szczepieniach, informacje na temat mitów 
dotyczących szczepień, ryzyka i skutków ubocznych, jak 
również informacje na temat pozwoleń, skuteczności i 
bezpieczeństwa szczepionek
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

W punkcie szczepień
Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 
116117 lub zarejestrować się online (termin zostanie 
Państwu przesłany mailem lub SMS-em).
W niektórych krajach związkowych można zaszczepić się 
w punktach szczepień bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

U lekarza pierwszego kontaktu lub  
lekarza specjalisty

Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni i umówić się na 
wizytę.

W mobilnych punktach szczepień
W wielu miastach działają mobilne punkty szczepień (np. w 
autobusach), które wykonują szczepienia bez konieczności 
umawiania się na wizytę.

Informacje o szczepionkach przeciwko COVID-19  
w różnych językach

szczepionka mRNA:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

szczepionka wektorowa:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

JA UMÓWIĆ SIĘ NA TERMIN SZCZEPIENIA?

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Szczepienie jest bezpłatne, za wykonanie testu będzie trze-
ba płacić od 11 października. Reguła ZOP (Zaszczepiony 
- Ozdrowiały - Przetestowany) obowiązuje w zakresie od-
wiedzin pacjentów w szpitalach i domach opieki, w punktach 
gastronomicznych, w zakresie noclegów w hotelach, udziału 
w imprezach i korzystania z usług wymagających zmniejsze-
nia dystansu (np. fryzjerskich). 

Ograniczenia kontaktu nie dotyczą osób zaszczepionych. 
Wykonanie przez Państwa szczepienia minimalizuje ryzyko 
zakażenia się oraz przeniesienia wirusa na osoby nieszczepio-
ne przebywające w Państwa otoczeniu (dzieci poniżej 12 roku 
życia, osoby, które zachorowały wcześniej i jeszcze nie mogą 
się zaszczepić). 

Ryzyko ciężkiego i długotrwałego przebiegu zakażenia 
wirusem Covid 19 zostaje znacznie zredukowane. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego odczynu po-
szczepiennego jest mniejsze niż ryzyko rozwoju ciężkiego 
lub długotrwałego przebiegu choroby. Bez szczepienia jed-
na na 7 osób zachoruje na COVID 19 z ciężkim przebiegiem 
choroby.

Małe ukłucie dla mnie, duże korzyści dla ludzkości. 
Z reguły wizyta trwa maksymalnie pół godziny. 
Im więcej zaszczepionych osób, tym szybszy powrót do 
normalności i zmniejszenia obostrzeń.

Inny język? Wystarczy zeskanować kod QR i pobrać plik PDF.

Tutaj znajdą Państwo wszystkie możliwości szczepień w Państwa miejscowości, dziesięć powodów, dla których warto się zaszczepić, 
oraz wszystkie ważne dokumenty potrzebne do umówienia się na szczepienie. Jeśli mają Państwo pytania, kierownictwo obiektu 
służy pomocą. www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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