Zaproszenie na
szczepienie COVID-19

Umów się na wizytę
Proszę potwierdzić lub zmienić swój termin, aby punkt szczepień wiedział, że
przyjdziesz. Poproś rodzinę lub kogoś bliskiego o pomoc, jeśli jej potrzebujesz.
Potwierdź, wchodząc na stronę www.laatjevaccineren.be/registratie
i zarejestruj się podając swój kod szczepienia <kod szczepienia>
Lub zeskanuj ten kod QR za pomocą swojego smartfona.

Albo zadzwoń na numer <numer telefonu>

Niniejsze pismo można znaleźć w kilku językach na stronie:
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Zabierz ze sobą do punktu szczepień ten bilet elektroniczny(e-ticket)

Vertaling Nederlands-Pools. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst.

21/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Twój osobisty kod szczepienia: <kod szczepienia>
Szanowny(a) ........... ,
Niniejszym zapraszamy na pierwsze szczepienie przeciw COVID-19 lub na szczepienie dodatkową dawką.
Dodatkową dawkę podaje się w przypadku obniżonej odporności, w wieku 65 lat lub powyżej bądź w
przypadku pobytu w ośrodku opieki. Proszę starannie przechowywać niniejsze pismo..
Szczepienie jest zalecane, ale nie obowiązkowe. Szczepienia są ważne dla zdrowia Twojego i osób z
Twojego otoczenia..
Więcej informacji na temat szczepień i szczepionek można znaleźć w załączniku.
Gdzie i kiedy zostaniesz zaszczepiony(a)? Daj nam znać, że przyjdziesz!

Gdzie

Kiedy

• Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie przybycia.
• Nie chcesz szczepionki? Proszę nas o tym poinformować.
W ten sposób będziemy mogli przekazać szczepionkę komuś innemu. Nie będziemy przesyłać więcej
zaproszeń.
• Wejdź na stronę www.laatjevaccineren.be/registratie i zarejestruj się podając swój kod szczepienia.
Lub zadzwoń pod numer XXX.
Co robić w dniu szczepienia?
• Weź ze sobą bilet elektroniczny (e-ticket) i dowód tożsamości.
• Załóż maskę na usta: chirurgiczną lub materiałową, a nie bandanę lub szalik.
• Załóż wygodną odzież. Szczepionka zostanie podana w górną część ramienia.
• Przyjdź sam, chyba że potrzebujesz pomocy lub masz mniej niż 16 lat.
• Jeśli czujesz się chory(a), masz gorączkę powyżej 38°C, ból gardła, kaszel, trudności w oddychaniu,
przełóż swoją wizytę i umów się na kolejną, gdy w pełni wyzdrowiejesz.
Jeśli masz jeszcze osobiste pytania lub wątpliwości dotyczące szczepienia?
• Porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym lub poproś farmaceutę o wyjaśnienie.
• Przeczytaj załącznik do tego pisma.
• Wejdź na stronę www.laatjevaccineren.be
• Zadzwoń na numer 1700 - infolinia rządu flamandzkiego.
Dziękujemy za Twoją pomoc w sprawnym przeprowadzeniu szczepień. W ten sposób możemy razem
osiągnąć odporność populacyjną.
Z wyrazami szacunku,
Dr. Dirk Dewolf
Administrator generalny

Załącznik: ważne pytania
Dlaczego ważne jest, aby się zaszczepić?
• Szczepionka chroni Cię przed zachorowaniem na COVID-19. Dzięki szczepieniu organizm
wytwarza przeciwciała.
• Każda szczepionka działa. Są one ściśle kontrolowane pod względem bezpieczeństwa, niezawodności i
jakości.
• Jeśli zaszczepi się jak najwięcej osób, wirus może rozprzestrzeniać się wolniej i wszyscy będą
chronieni: nazywa się to odpornością grupową.
Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych sytuacji, w razie potrzeby przełóż szczepienie.
• Czy kiedykolwiek zareagowałe(a)ś bardzo alergicznie na szczepionkę? Czy kiedykolwiek
potrzebowałe(a)ś pomocy medycznej po zażyciu leku? Dla pewności porozmawiaj na
tentemat ze swoim lekarzem przed wizytą.
• Jeśli czujesz się chory(a), masz gorączkę powyżej 38°C, ból gardła, kaszel, trudności w oddychaniu,
przełóż swoją wizytę i umów się na kolejną, gdy w pełni wyzdrowiejesz.
• Czy miałe(a)ś test na koronawirusa i okazał się on pozytywny?
Czy zachorowałe(a)ś w ciągu 14 dni po tym teście?
o Nie? Szczepionkę możesz przyjąć po 14 dniach od testu, w przeciwnym razienależy przełożyć
wizytę.
o Tak? Szczepionkę możesz przyjąć, jeśli przez 14 dni nie wystąpią żadne objawy
koronawirusa. Dopiero wtedy umów się na wizytę.
• Jeśli jesteś teraz lub w dniu szczepienia objęty kwarantanną, ponieważ np. miałeś kontakt z osobą
chorą lub właśnie wróciłeś z podróży do strefy czerwonej, przełóż wizytę do czasu zniesienia
kwarantanny.
Zostałeś zaproszony na dodatkową dawkę?
Osoby starsze lub osoby z niektórymi poważnymi zaburzeniami odporności wytwarzają mniej
przeciwciał po pierwszym lub dwóch podstawowych szczepieniach przeciwko koronie i dlatego są
niedostatecznie chronione. Najnowsze dane naukowe wskazują, że podanie dodatkowej dawki może
zwiększyć ilość przeciwciał i wzmocnić odpowiedź immunologiczną w tej grupie osób. Dlatego
zapraszamy na dodatkową dawkę, aby jeszcze bardziej wzmocnić system odpornościowy..
Nie ukończyłeś jeszcze 18 lat. Czy możesz sam udać się do punktu szczepień?
Porozmawiaj o szczepieniu z rodzicami. W przypadku pytań skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.
Możesz również zadawać pytania w czasie szczepienia.
• Jeśli masz 16 lub 17 lat, możesz przyjść do punktu szczepień bez rodziców lub opiekunów.
Zasadniczo możesz sam zdecydować, czy chcesz się zaszczepić po uzyskaniu dostatecznych
informacji.
• Als Jeśli masz 15 lat lub mniej, powinieneś z rodzicami zadecydować, czy chcesz się zaszczepić.
Następnie zgłoś się razem z rodzicami lub opiekunami do punktu szczepień. Jeśli rodzic (-e) lub
opiekun naprawdę nie mogą przyjść z tobą, zgłoś się sam i przynieś pismo podpisane przez
rodzica(ów) lub opiekuna(ów). Pismo to powinno zawierać co najmniej 1) nazwisko, imię i datę
urodzenia młodej osoby, 2) nazwisko imię, dane kontaktowe i podpis rodzica (rodziców) lub
opiekuna, 3) datę podpisu oraz 4) oświadczenie ‘Wyrażam zgodę na zaszczepienie mojego
dziecka przeciw COVID-19 w punkcie szczepień’. Przykładowe pismo można znaleźć na stronie
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Bez takiego pisma odbędziesz rozmowę z lekarzem w
punkcie szczepień, aby sprawdzić, czy możesz sam zdecydować się na szczepienie.

Masz przewlekłą chorobę. Czy możesz się zaszczepić?
Tak, szczepionki były również testowane u osób z chorobami przewlekłymi. Są one bezpieczne. U osób z
chorobami przewlekłymi często dochodzi do pogorszenia objawów w przypadku zakażenia wirusem
COVID-19. Dlatego szczepienie jest dla nich szczególnie ważne.
Jesteś w ciąży lub chcesz zajść w ciążę. Czy możesz się zaszczepić?
Tak, szczepienie jest zdecydowanie zalecane w czasie ciąży. W razie jakichkolwiek pytań
porozmawiaj z lekarzem.
Nie uda Ci się przyjść do punktu szczepień. Co możesz zrobić?
• Jeśli możesz przyjść do punktu szczepień, ale nie masz odpowiedniego transportu, zadzwoń na
numer <numer telefonu> punktu szczepień. Znajdą rozwiązanie.
• Jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz przyjść do punktu szczepień, porozmawiaj na ten temat
ze swoim lekarzem rodzinnym.

