Skrót informacji

(Stan: 28.06.21)

Co należy wiedzieć w temacie szczepień przeciw koronawirusowi
W niniejszej broszurze informacyjnej uzyskają Państwo ważne odpowiedzi na następujące pytania:


Dlaczego szczepienie jest ważne?



Czy mam prawo do bycia zaszczepionym?



Gdzie mogę się zaszczepić i jak mogę się umówić na szczepienie?



Jakich dokumentów potrzebuję, by się zaszczepić?



Czy możliwe są skutki uboczne?



Gdzie otrzymam informacje dotyczące szczepień?



Gdzie uzyskam wsparcie?

Dlaczego szczepienie jest ważne?


Dzięki szczepiące układ odpornościowy jest przygotowany na czynnik wywołujący chorobę (np.
koronawirus).



W ten sposób można efektywnie chronić siebie i pozostałe osoby, które ze względu na inne choroby
nie mogą poddać się szczepieniu!



Im więcej osób podda się szczepieniu, tym słabiej rozprzestrzeni się wirus (zjawisko zwane jako
odporność stadna)

Czy mam prawo do bycia zaszczepionym?
Tak! Tak zwane grupy priorytetowe w kontekście szczepień zostały uchylone.
Od 26.06.2021 w Centrum Szczepień w Wuppertalu zaszczepić się mogą wszyscy obywatele i
obywatelki miasta, którzy ukończyli 16 lat.
Gdzie mogę się zaszczepić i jak mogę się umówić na szczepienie?
Szczepienia odbywają się w Centrach Szczepień, u lekarzy rodzinnych oraz u lekarzy zakładowych.


Adres centrum szczepień brzmi: Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal
Należy pojawić się w czasie, na który zostało ustalone szczepienie. Bez umówionego
spotkania i upoważnienia, szczepienie jest niemożliwe.



Upoważnieni do wykonywania szczepień są także lekarze rodzinni i do nich należy się zwracać z
pytaniami w tej sprawie.
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Rezerwacja terminów może odbywać się bezpośrednio w centrum obsługi pod numerami telefonu
0202 563 4858 lub sccorona@stadt.wuppertal.de



Także u stowarzyszenia lekarzy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego: telefon 0800 11 6 11 7 01
lub online:
https://termin.corona-impfung.nrw/home



U lekarza zakładowego
UWAGA: Osoby, które niedawno przechodziły koronawirusa nie mogą zostać zaszczepione. Od czasu
infekcji musi minąć przynajmniej 6 miesięcy.

Dalsze informacje :
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php#Wo_finde_ich_Infos_in_leichter_Sprache_oder_Geb-C3A4rdensprache-3F

Jakich dokumentów potrzebuję, by się zaszczepić ?
Następująca dokumentacja powinna zostać dostarczona:


Dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport)



Potwierdzenie rezerwacji terminu



Książeczka szczepień (jeżeli dostępna)



Formularze szczepień: formularze informacyjny i zgody oraz historia choroby - wszystkie wypełnione
w 2 egzemplarzach należy przynieść na umówiony termin



Zaświadczenie o odbytym pierwszym szczepieniu



Dostępną dokumentację medyczną (np. legitymację dla chorych na serce, cukrzycę, czy też listę
przyjmowanych leków)

Dokumentacja potrzeba do szczepienia pod poniższym linkiem:
https://www.wuppertal.de/service/unterlagen-zur-coronaimpfung.php

Czy możliwe są skutki uboczne?




Mogą wystąpić skutki uboczne. To normalne, gdyż system odpornościowy jest ciągle aktywny.
Skutki uboczne przeważnie nie są groźne i ustępują po kilku dniach.
Mogą to być najczęściej: gorączka, ból gardła, bóle kończyn, zaczerwienienia, obolałość i opuchnięcia.
Cięższe skutki uboczne należy zgłosić lekarzowi.

Gdzie uzyskam informacje dotyczące szczepień?
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Telefonicznie (0202 563 2000) lub na stronie miasta Wuppertal
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2021/maerz21/kacheltextimpfen.php
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrum-faq.php



Robert-Koch-Institut dysponuje informacjami o szczepieniach przeciw koronawirusowi sporządzone
w prostszym języku, a także w różnych językach obcych.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-AufklaerungsbogenTab.html



U lekarza rodzinnego

Gdzie uzyskam wsparcie?





Hotline miasta Wuppertal:
0202 563 2000: poniedziałek - piątek: w godzinach 7-19 / sobota i niedziela: w godzinach 10-14
Osoby nowo przybyłe i uchodźców wspiera Zespół ds. Integracji i Pracy Uchodźców:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php
Przybyszów z terenu UE wspiera Zespół ds. Migracji z UE:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/eu--neu-zuwanderung/204.35.php
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein: 0800 11 6 11 7 01

Pozostałe wersje językowe i informacje znajdą Państwo pod następującym linkiem lub kodem QR
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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