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Pytania i odpowiedzi

Co to jest szczepienie przeciwko
koronawirusowi?
Szczepienia pomagają zmniejszyć liczbę osób
zakażających się koronawirusem i osób wymagających hospitalizacji. Poprzez podanie szczepionki
organizm wytwarza ochronę przed wirusem i w
przypadku zakażenia może zwalczać koronawirusa.

Na ile bezpieczne jest szczepienie?
Bezpieczeństwo podczas szczepienia jest bardzo
ważne. Dlatego obowiązują surowe zasady i są
przeprowadzane testy, zanim szczepionka zostanie dopuszczona. Tym samym wszystkie dopuszczone szczepionki przeciwko koronawirusowi są
bezpieczne.

Czy muszę się zaszczepić?
Szczepienie jest dobrowolne. Nikt nie jest
zmuszany do szczepienia. Każdy człowiek
może swobodnie zdecydować, czy chce
zostać zaszczepiony.

Czy szczepienie powoduje
niepłodność?
Przeprowadzone testy nie wykazały niczego,
co wskazywałoby na to, że szczepienie przeciwko koronawirusowi powoduje niepłodność
u kobiet lub mężczyzn.

Kto może się zaszczepić?
Każda osoba w wieku od 16 lat może się zaszczepić. Także dzieci i młodzież w wieku od
12 lat mogą się zaszczepić za zgodą swoich
rodziców.

Dlaczego
powinienem/-am
się zaszczepić?
Szczepienie chroni
przed zakażeniem
koronawirusem. Jeśli
mimo to dojdzie do
zakażenia, wówczas
przebieg choroby nie
jest tak ciężki. Pobyt
w szpitalu jest mniej
prawdopodobny.
Dzięki szczepieniu
chronisz siebie i
innych!

BEZ SZCZEPIENIA
Na 1.000 osób
NIEZASZCZEPIONYCH

Czy muszę zapłacić za szczepienie?
20 zapada
na Covid-19

ZE SZCZEPIENIEM

Na 1.000 osób
ZASZCZEPIONYCH

tylko ok. 2 osoby
na Covid-19

NIE. Szczepienie jest dla wszystkich osób bezpłatne. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
nie jest tutaj warunkiem.

Gdzie mogę się zaszczepić?
U lekarza rodzinnego lub u pediatrów.

Co muszę zabrać ze sobą
na szczepienie?
Wymagany jest dowód tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty, paszport, elektroniczny tytuł
pobytowy, pozwolenie na pobyt, potwierdzenie pobytu tolerowanego itp.). Jeśli posiadasz
książeczkę szczepień lub kartę kasy chorych,
zabierz je także ze sobą.

