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Niniejsze pismo jest dostępne w kilku innych 
językach. 
This letter is available in several other languages. 
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/ 
communicatiemateriaal-vaccinatie/ 

 

 
coronavirus.bruss
els 

<Imię> <nazwisko> 
<Ulica> <numer>/<Skrzynka pocztowa> 

<Kod pocztowy> <Gmina> 

 
Miejsce na kod kreskowy 
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Dotyczy: Pismo informacyjne o szczepieniu przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 
lat 
 

Szanowni 
Państwo, 

 
przesyłając niniejsze pismo, pragniemy poinformować Państwa, że dzieci w wieku od 12 do 16 lat mogą być 
szczepione przeciwko COVID-19, pod warunkiem dokonania dobrowolnego i świadomego wyboru przez wszystkie 
osoby. 
 
Aby pomóc Państwu dokonać wraz z dzieckiem tego wyboru, przypominamy, że szczepienie to jest szczególnie przydatne w 
ograniczaniu przenoszenia się wirusa w naszym społeczeństwie. Szczepienie to wzmacnia odporność zbiorową i chroni 
najbardziej narażone osoby. Jest przydatne na przykład, jeśli mieszka się z osobą starszą lub z kimś, kto ma problemy 
zdrowotne lub w przypadku częstych podróży.  

 
Biorąc pod uwagę niskie ryzyko rozwoju ciężkich postaci COVID-19 w tej grupie wiekowej, indywidualna korzyść ze 
szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat jest mniejsza, jeśli nie cierpią na określone schorzenia. 

 
Gdzie można znaleźć niezbędne informacje na temat działania szczepionki? 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym, pediatrą lub farmaceutą. 
 
Jeśli nie mają Państwo lekarza rodzinnego, mogą Państwo zadzwonić pod numer 1710. Jest to specjalny numer przeznaczony 
dla mieszkańców Brukseli, którzy nie mają lekarza rodzinnego, a którzy chcą uzyskać poradę medyczną na temat swojego 
stanu zdrowia w kontekście pandemii koronawirusa. 

Ponadto dostępnych jest wiele stron internetowych z rzetelnymi, przydatnymi I praktycznymi informacjami 
na temat szczepień: 
https:// www.coronavirus.brussels  
https://www.vaccination-info.be/ 
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
https://www.laatjevaccineren.be/ 

Te strony są lepsze niż portale społecznościowe, w których krąży wiele nieprawdziwych informacji i plotek. 

Więcej informacji na temat szczepionki I możliwych skutków ubocznych można znaleźć na stronie internetowej 
Federalnej Agencji Leków: https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19. 

Jeśli zdecydują się Państwo zaszczepić swoje dziecko, poniżej podajemy kilka ważnych informacji: 

Czy szczepienie jest bezpłatne? 
Tak, szczepienie jest w pełni bezpłatne. 

Czy na szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat wymagana jest zgoda rodziców 
lub opiekunów? 
Tak, w tym konkretnym przypadku wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów. 
Podobnie jak w przypadku każdej ważnej i świadomej decyzji, wskazane jest poświęcenie czasu na omówienie jej z dzieckiem. 
Szczepionka nie powinna stać się powodem do strachu lub konfliktu. 
Po przybyciu do centrum szczepień, w momencie rejestracji zostaną Państwo poproszeni o ustną zgodę. 
 

Która szczepionka zostanie użyta? 
 
Szczepionka firmy Pfizer/BioNTech została uznana za bezpieczną i skuteczną oraz została zatwierdzona przez Europejską 
Agencję Leków (EMA) do stosowania u młodzieży w wieku od 12 lat. Szczepionkę podaje się w dwóch dawkach, czyli w 
dwóch różnych terminach.  

Czy istnieją przeciwwskazania? 
 
Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań do szczepienia przeciwko COVID-19. 
Jeśli po wcześniejszym szczepieniu lub w innych okolicznościach wystąpiły poważne reakcje alergiczne lub jeśli z tych samych 
powodów konieczna była pilna pomoc lekarska, należy poinformować o tym lekarza. Może wówczas ustalić, czy szczepienie 
jest wskazane. 
 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19
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Jeśli u młodej osoby pojawią się objawy infekcji (takie jak podwyższona temperatura ciała), szczepienie należy przełożyć do 
czasu pełnego wyzdrowienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 14 dni wynik testu na koronawirusa był 
pozytywny.  

W tej sprawie należy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 02/214 19 19 

Jak można umówić się na wizytę? 
 

Podczas umawiania wizyty za pośrednictwem strony internetowej w celu ustalenia tożsamości zostaną Państwo 
poproszeni o podanie swojego numeru identyfikacyjnego, który znajduje się na dowodzie osobistym. Jeśli nie mają 
Państwo tego numeru, można podać numer BIS. 

Szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki podczas dwóch oddzielnych wizyt. 

• Termin pierwszej wizyty mogą Państwo wybrać sami. Termin drugiej wizyty jest sugerowany automatycznie. 
Ważne jest, aby pamiętać, że trzeba mieć możliwość zjawienia się w obu terminach. 

• Jeśli nie mogą Państwo znaleźć odpowiedniego terminu, proszę wybrać inne centrum szczepień lub spróbować ponownie 

później. 

• Jeśli sugerowany termin drugiej wizyty Państwu nie pasuje, należy anulować wizytę. Mają Państwo wówczas dwie 
opcje: 

1) Mogą Państwo umówić się na nową wizytę. 

2) Ewentualnie mogą Państwo zmienić termin wizyty, dzwoniąc pod numer 02/214 19 19. 

• Jeśli sugerowany termin drugiej wizyty Państwu nie pasuje, ale już otrzymali Państwo pierwszą dawkę szczepionki, 
należy zadzwonić pod numer 02/214 19 19, aby umówić się na drugą wizytę w odpowiednim przedziale czasowym. 

• Jeśli umówienie wizyty na szczepienie jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc rodzinę lub przyjaciół. 
 

 

 
Numer jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.30 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 
10.00 do 17.30. Jeśli to możliwe, radzimy dzwonić po godzinie 11.00 lub w weekend.  
Proszę następnie zapisać oba terminy w kalendarzu. 

• 

Proszę przejść na stronę www.vaccincovid.brussels, aby umówić wizytę na 
szczepienie. 

Mogą Państwo również zadzwonić pod numer 02/214 19 19, aby umówić wizytę na 
szczepienie 

http://www.vaccincovid.brussels/
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W dzień szczepienia: 

• Dzieciom w wieku od 12 do 15 lat musi towarzyszyć rodzic, lub prawny przedstawiciel/opiekun. 

• Rodzic/opiekun i dziecko muszą mieć przy sobie dowód tożsamości. 

• Należy mieć maseczkę. Musi to być maseczka chirurgiczna lub materiałowa, nie mogą to być chusta lub szal. 

• Należy mieć odzież zapewniającą łatwy dostęp do ramienia. 

• Nie należy przychodzić, jeśli jest się chorym. Należy umówić się na nową wizytę pod numerem 02/214.19.19.  

 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 

Dr. Pierre-Louis Deudon – Lekarz inspektor sanitarny  
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