
Kiedy otrzymam szczepi-
onkę?

2021

Te terminy mogą ulec zmianie. Najbardziej aktualny 
plan szczepienia można znaleźć na stronie 
www.info-coronavirus.be

W styczniu:
 mieszkańcy i pracownicy domów opieki 

dla starszych
 personel medyczny (lekarze, pielęgniarki 

...) ze szpitali.

W lutym:
 personel podstawowej opieki zdrowotnej 

(lekarze rodzinni, farmaceuci, ...)
 instytucje opieki zbiorowej (opieka nad 

osobami niepełnosprawnymi ...) i inny 
personel szpitala

Marzec:
  65-latkowie i starsi
 osoby zwiększonego ryzyka ze względu 

na swoje zdrowie

Kwiecień:
 osoby wykonujące zawód kluczowy

Od czerwca:
 każdy, kto ma więcej niż 18 lat 
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Jak się dowiem, kiedy otrzymam szczepi-
onkę?

• Zaproszenie otrzymasz listownie, smsem i/lub 
pocztą elektroniczną. Aby otrzymać zaproszenie, 
nie musisz podejmować żadnych kroków. 

•  Możesz zarejestrować się internetowo lub telefo-
nicznie.

• W niektórych miastach można samemu wybrać 
termin szczepienia. Inne miasta zaproponują Ci 
dwie daty. Jeśli w tym terminie nie możesz przyje-
chać, możesz wybrać inny.

Gdzie mogę się zaszczepić?

W ośrodku szczepień.

Ile kosztuje szczepionka?

Jest bezpłatna.

Zaszczep się !
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Więcej informacji?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Jak działa szczepionka?

• Szczepionka sprawia, że Twój organizm 
produkuje przeciwciała.

• Przeciwciała te pomagają zwalczać cząsteczki 
wirusa.

• Jeśli później wejdziesz w kontakt z wirusem, to 
przeciwciała będą Cię chronić.

Dlaczego szczepienie się jest dobre?

• Koronawirus może być niebezpieczny dla Ciebie i 
dla wielu ludzi w Twojej okolicy:

  65-latków i starszych
  osób z chorobami płuc, serca lub naczyń 
krwionośnych

  osób z cukrzycą lub wysokim ciśnieniem krwi

Ale wirus może być również niebezpieczny dla 
młodych zdrowych ludzi.

• Jeżeli ponad 70 % wszystkich osób w Belgii 
zostanie zaszczepionych, wirus będzie się rozpr-
zestrzeniał mniej szybko. To się nazywa odpor-
ność grupowa.

• Twoje życie szybciej wróci do normy.

• Sprawia, że Twoje ciało jest silniejsze wobec 
wirusa.

Jak otrzymasz szczepionkę?

• Istnieją różne rodzaje szczepionek. 
• W przypadku jednej szczepionki otrzymuje się 

tylko jeden zastrzyk w ramię. Po zastrzyku należy 
odczekać co najmniej 14 dni. I wtedy szczepionka 
chroni Cię przed koronawirusem najlepiej jak to 
możliwe.

• W przypadku innych szczepionek, najpierw 
otrzymasz jeden zastrzyk, a po kilku tygodniach 
drugi. Po drugim zastrzyku należy odczekać co 
najmniej 14 dni, aby uzyskać dobrą ochronę.

Trzymaj się zasad, dopóki nie zaszczepi 
się wystarczająco dużo osób. Zachowuj 
odległość 1,5 metra, noś maskę ochronną i 
często myj ręce.

• Miałeś test na koronawirusa, który był 
pozytywny i jesteś chory: skontaktuj się z 
lekarzem rodzinnym. Szczepionkę można 
otrzymać dopiero po 14 dniach od wyzdrowienia.

Czy mogę mieć skutki niepożądane po 
szczepieniu?

Mogą wystąpić
• trochę zaczerwienienia, bólu lub obrzęku w 

górnej części ramienia
• zmęczenie
• ból głowy
• nieco wyższa temperatura

To jest normalne i nie jest niebezpieczne. Możesz 
wziąć na to paracetamol. W przypadku osób 
dorosłych należy przyjmować 1 do 2 tabletek (500 
mg do 1000 mg) co 4 do 6 godzin, w zależności od 
potrzeb. Można przyjmować maksymalnie 3 gramy 
dziennie. Jeśli masz wątpliwości lub masz dolegli-
wości, które się utrzymują,  najlepiej skontaktuj się 
z lekarzem.

Czy szczepionka jest bezpieczna?

• Istnieje duża wiedza fachowa na temat produkcji 
szczepionek. Naukowcy i eksperci farmaceutyczni 
na całym świecie byli w stanie wykonać 
szczepionkę w krótkim czasie. Było też 
wystarczająco dużo pieniędzy i czasu, aby to 
zrobić, ponieważ było to pilne. W międzyczasie 
bardzo wiele osób zostało już zaszczepionych.

• Szczepionka została najpierw ściśle sprawdzona 
przez oficjalne instytucje naukowe. Jest 
bezpieczna.

Kiedy nie mogę być zaszczepiony/a?

W zasadzie każda osoba dorosła może być 
zaszczepiona.
Nawet jeśli karmisz piersią lub jesteś w ciąży, 
możesz otrzymać szczepionkę. jeśli ma Pan/Pani 
jakieś pytania w tej sprawie, proszę przed 
szczepieniem zapytać swojego lekarza rodzinnego. 

Jest kilka wyjątków:

• Czy kiedykolwiek wystąpiła u Ciebie 
natychmiastowa lub ciężka reakcja alergiczna po 
poprzedniej szczepionce? A może potrzebowałeś 
pilnej opieki medycznej po zażyciu leków? W 
takim przypadku należy wcześniej skontaktować 
się z lekarzem rodzinnym.

• U pacjenta występują objawy zakażenia (takie jak 
gorączka powyżej 38°). Umów się na szczepienie 
dopiero po całkowitym wyzdrowieniu.

• Miałeś pozytywny wynik testu na koronawirusa 
i nie chorowałeś/aś w ciągu następnych 14 dni, 
wtedy możesz umówić się na spotkanie.


