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Ważne informacje na temat szczepienia
przeciwko koronawirusowi
Dlaczego warto zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?
›S
 zczepienie przeciwko koronawirusowi zapewnia bardzo
dobrą ochronę. Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem
choroby Covid-19 oraz śmiercią.
›S
 zczepiąc się, chronisz przed zakażeniem również swoją
rodzinę.
›O
 bostrzenia pandemiczne są mniej rygorystyczne dla osób
zaszczepionych. Ale nie dla osób niezaszczepionych.
›S
 zczepienie przeciwko Covid-19 jest dobrowolne.
Ale: Zaszczep się, aby zapewnić sobie ochronę!
Jak ciężki może być przebieg Covid-19?
›U
 niektórych występuje bardzo ciężki przebieg Covid-19 lub
problemy zdrowotne przez długi czas po przebyciu choroby.
›N
 iektórzy muszą skorzystać z leczenia szpitalnego, a część
z tych osób trafia nawet na oddział intensywnej terapii.
›W
 iele osób zmarło dotychczas na Covid-19.
›K
 oronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób
starszych lub osób cierpiących na niektóre choroby.
Ale czasami nawet u młodych i zdrowych ludzi przebieg
choroby jest bardzo ciężki.
Jak dobre są szczepionki?
› Istnieją różne szczepionki. Wszystkie zostały zweryfikowane
przez Europejską Agencję Leków.
›S
 zczepienie nie powoduje bezpłodności i nie wiąże się z
wszczepieniem chipa. W Internecie można znaleźć też wiele
innych nieprawdziwych informacji.
› J ak w przypadku wszystkich leków, czasami występują efekty
uboczne, ale jest to rzadkie. Bardzo wiele osób dobrze toleruje
szczepionki.
›P
 rzez krótki czas może wystąpić złe samopoczucie.
Ale niebezpieczeństwa związane z Covid-19 są znacznie
poważniejsze!
Ile kosztuje szczepionka?
Szczepionka jest bezpłatna.
Ile szczepień jest potrzebnych?
W przypadku większości szczepionek potrzebne są dwa szczepienia w odstępie kilku tygodni. Na oba szczepienia pacjent umawiany jest na określony termin. Wtedy wreszcie jest chroniony
przed poważnym przebiegiem Covid-19.
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Jak mogę się zarejestrować?
›M
 ożna zarejestrować się u swojego lekarza rodzinnego.
Lekarze rodzinni również prowadzą szczepienia.
›R
 ejestracji można dokonać przez internet:
www.impfzentren.bayern.de
›M
 ożna też zadzwonić pod numer: 0911 / 148 98 243
Gdzie mogę zaszczepić się w Norymberdze?
›U
 swojego lekarza rodzinnego
›W
 punkcie szczepień w centrum wystawienniczym
(przystanek metra „Messe” linii metra U1)
›W
 Citypoint w centrum miasta
Przystanek metra „Lorenzkirche”, (Kościół pw. św. Wawrzyńca)
linii metra U1
Adres: Pfannenschmiedsgasse 20, Norymberga
›W
 dawnym Urzędzie rejestracji pojazdów mechanicznych.
Adres: Großreutherstr. 115 B, Norymberga
Jak przebiega szczepienie?
›P
 rzed szczepieniem lekarz przeprowadzi z Tobą rozmowę i
wszystko dokładnie wyjaśni. Można pytać go o wszystko.
›N
 astępnie otrzymuje się zastrzyk ze szczepionką w ramię.
›P
 o szczepieniu należy pozostać na miejscu przez 15 minut.
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Masz jeszcze jakieś pytania?
Istnieją materiały wideo o szpitalu w Norymberdze.
Lekarze odpowiadają na 10 najważniejszych pytań dotyczących
szczepień. W przypadku materiałów wideo można ustawić napisy
w następujących językach: turecki, rumuński, rosyjski.
Materiał wideo można znaleźć tutaj:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej:
www.nuernberg.de
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Jak mogę się zaszczepić?
›N
 a szczepienie trzeba umówić się na konkretny termin.
W tym celu należy się zarejestrować.
›P
 o pewnym czasie otrzymuje się wiadomość.
Są w niej określone terminy szczepień.

