Razem przeciw koronawirusowi
Zaszczep się!
Co trzeba wiedzieć o szczepieniu (wakcynacji)
Zaszczepienie się przeciw koronawirusowi służy
Twojej ochronie i zmniejsza ryzyko
rozprzestrzeniania się pandemii.

Niniejsza ulotka informuje Cię o szczepieniu i o tym, jak
możesz zapisać się na szczepienie, oraz udziela
odpowiedzi na często zadawane pytania, np. dotyczące
możliwych skutków ubocznych.
è Kto może się zaszczepić?
Ponieważ nie ma jeszcze wystarczającej liczby dawek
szczepionki dla wszystkich, w pierwszej kolejności będą
zaszczepione osoby, które są najbardziej zagrożone
ciężkim przebiegiem COVID-19. Są to w szczególności
osoby w wieku powyżej 80. roku życia.

è Jak działają szczepionki?
Obecnie są dostępne 2 różne szczepionki. W fazie badań
klinicznych wykazały się one bardzo wysoką
skutecznością. Oznacza to, że osoba zaszczepiona z
dużym prawdopodobieństwem nie zachoruje na COVID19.

– Przy wytwarzaniu szczepionki nie zastosowano
żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Szczepionka jest zgodna z zasadami wszystkich
większych religii.

– Gdy tylko będzie dostępna wystarczająca liczba dawek
szczepionki, będą się mogły zaszczepić wszystkie osoby.

– Jak długo szczepionka chroni przed zachorowaniem na
COVID-19, tego dziś nikt jeszcze nie potrafi powiedzieć.

è Jak przebiega szczepienie?
W umówionym terminie szczepienia lekarz najpierw
przeprowadzi z Tobą rozmowę, w trakcie której uzyskasz
dokładne informacje dotyczące szczepienia oraz
odpowiedzi na Twoje pytania. Następnie zostanie Ci
podane szczepienie. Po tym pozostaniesz jeszcze przez
pewien czas pod obserwacją, czy nie wystąpią działania
niepożądane.
– Po ok. 3 tygodniach zostaniesz ponownie
zaszczepiony(a).
– Dlatego też zapisując się na szczepienie otrzymasz dwa
terminy.

– Pełna ochrona rozpoczyna się 7 dni po podaniu drugiej
dawki szczepionki. Szczepionka działa u 95 na 100 osób.

è Co musisz wziąć na szczepienie?
Na szczepienie musisz wziąć ze sobą dowód osobisty i
elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego (eGK).
Jeżeli posiadasz, weź także swoją książeczkę szczepień.

Szczepienie jest bezpłatne.

Ponieważ nie jest pewne, czy osoby zaszczepione mogą
zarazić wirusem inne osoby, także i po zaszczepieniu
należy przestrzegać zasad AHA+A+L.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po
szczepionce?
Ponieważ organizm musi się najpierw zmierzyć ze
szczepionką, mogą wystąpić określone reakcje. Czasami
obserwuje się wystąpienie bólu w miejscu iniekcji,
zmęczenia, bólu głowy, mięśni lub stawów.
è

– Działania niepożądane występują u osób starszych
rzadziej niż u osób w młodszym wieku i mają zazwyczaj
łagodny charakter.

Ochrona przed koronawirusem

è Gdzie mogę się zaszczepić?
Pensjonariusze domów spokojnej starości i domów
opieki będą szczepieni bezpośrednio w tych placówkach.
Wszystkie pozostałe osoby będą szczepione w punktach
szczepień. W Stuttgarcie znajdują się one w Szpitalu
Roberta Boscha oraz w Centrum KulturalnoKongresowym Liederhalle.

Tam będą szczepione osoby powyżej 80. roku życia.
– Na szczepienie nie będzie wezwania od lekarza
rodzinnego i/lub od kasy chorych. Aby uzyskać konkretny
termin szczepienia, musisz się sam(a) na nie zapisać.
– Zapisanie się na szczepienie może się wydawać trudne.
Może w przypadku problemów masz możliwość
uzyskania pomocy od członków rodziny lub przyjaciół.

è Zapisanie się na szczepienie przez internet
W tym celu musisz:
• mieć dostęp do internetu
• wejść na stronę internetową
www.impfterminservice.de/impftermine
• posiadać telefon komórkowy i adres e-mail
• umieć się posługiwać internetem lub
• mieć kogoś, kto umie się posługiwać internetem
i może Ci pomóc
• wykazać się cierpliwością

Od razu należy się umówić na terminy obu szczepień!
Aktualne informacje znajdziesz w codziennej prasie i na
stronie internetowej miasta Stuttgartu:
www.coronavirus.stuttgart.de.

Uwaga: musisz mieć podane 2 dawki szczepionki w
odstępie 3 tygodni.
Niestety państwo niemieckie i kraj związkowy dysponują
obecnie mniejszą liczbą szczepionek niż ich potrzeba i niż
oczekiwano. Umawia się więc tylko tyle terminów
szczepień, na ile pozwala dostępna liczba dawek. Dlatego
też może jeszcze trochę potrwać, zanim każda osoba
uzyska termin szczepienia.
è Zapisanie się na szczepienie przez telefon
Konkretne terminy na 2 szczepienia uzyskasz pod
numerem telefonu 116117.
W tym celu musisz:
• wziąć coś do pisania i kartkę papieru
• wykazać się cierpliwością i
• ewentualnie wielokrotnie próbować się
dodzwonić

Od razu należy się umówić na terminy obu szczepień!
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