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INFORMACJE 
NA TEMAT SZCZEPIONKI PRZE-
CIWKO KORONAWIRUSOWI
WYDANIE 2.0

Szczepienie  
przypominające

POLNISCH

Mają Państwo jakieś pytania? 
 Q Numer telefonu 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

 
Dalsze aktualności 

znajdziecie Państwo również na  
naszej stronie internetowej  
www.alb-donau-kreis.de 

Pozostań zdrowy.

Dziękujemy za pomoc.

 Q Stała Komisja ds. Szczepień zaleca, aby  
wszystkie osoby powyżej 18 roku życia otrzymały  
szczepienie przypominające szczepionką mRnA..

 Q W tym celu od drugiego szczepienia musi  
minąć co najmniej sześć miesięcy.

 Q Pierwszeństwo do „szczepienia  
przypominającego“ mają

 S Osoby w wieku ≥70,

 S Osoby przebywające w domach pomocy 
społecznej, będące pod opieką instytucji  
pomocy integracyjnej i innych instytucji  
z grupami szczególnego ryzyka, a także

 S Osoby o obniżonej odporności.

 Q Na szczepienie przypominające proszę zabrać  
ze sobą potwierdzenie pierwszego i drugiego  
szczepienia oraz dokument tożsamości.

Wydział ds. młodzieży i społecznych
Referat ds. uchodźców,  
integracji, świadczeń państwowych



 
Drodzy Mieszkańcy, 

Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje na temat 
szczepionki przeciwko COVID-19.

Jest to najbezpieczniejszy sposób ochrony przed  
koronawirusem. Szczepienie może zapobiec  
ciężkiemu przebiegowi choroby.

W ten sposób chronią Państwo siebie, swoją  
rodzinę oraz np. osoby starsze i chore.

Szczepienie jest jednym z najprostszych i najskutecz-
niejszych środków chroniących przed koronawirusem.

Każda zaszczepiona osoba przyczynia się do  
zmniejszenia obciążenia systemu opieki zdrowotnej -

na przykład naszych szpitali – abyśmy w końcu  
wszyscy wrócili do normalności.

Ważne jest, aby zagwarantować sobie trwałą ochronę 
przed koronawirusem. Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli 
właśnie wiele osób zaszczepi się przeciwko COVID-19.

 
Dlatego prosimy, zaszczepcie się!

Ulm, 19 listopada 2021

Ważne  
informacje 

Kto może zostać zaszczepiony?

 Q Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleca szczepienia 
od 12 roku życia, chyba że istnieją przeciwwskazania 
medyczne do tego.

Gdzie mogę się zaszczepić?

 Q U lekarza rodzinnego i w poradni specjalistycznej 

 Q W gabinetach prywatnych

 Q U lekarza zakładowego

 Q W ramach miejskich kampanii szczepienia 

Kto płaci za szczepionkę?

 Q Szczepionka jest bezpłatna.

Jakie dokumenty muszę zabrać  
ze sobą na szczepienie?

 Q Świadectwo szczepienia (jeśli jest) /  
paszport covidowy

 Q Kartę ubezpieczenia zdrowotnego/  
kartę informacyjną do okazania lekarzowi.

 Q Dokument tożsamości (prawo pobytu, zezwolenie na 
pobyt, decyzję o tolerowaniu pobytu, paszport itp.)

 
Szczepienie

 Q Wszystkie dopuszczone do zastosowania  
szczepionki są skuteczne i i zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy są niskiego ryzyka.

 Q W przypadku większości szczepionek po kilku  
tygodniach konieczne jest podanie drugiej dawki.

 Q Zaszczepione osoby pomagają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 Q Szczepienie w zdecydowanej większości  
przypadków chroni przed ciężkim  
przebiegiem choroby.


