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Temat: zaproszenie do przyjęcia dodatkowej dawki szczepionki przeciw Covid-19, przeznaczone dla 
osób w wieku 65 lat i starszych 
 
Szanowni Państwo,  
 
w celu zapewnienia ochrony przed wirusem Covid-19 Naczelna Rada ds. Zdrowia zaleciła niedawno 
podanie dodatkowej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 wszystkim osobom w wieku powyżej 
65 roku życia. Najnowsze dane naukowe wskazują, że dodatkowa dawka szczepionki zapewnia 
zwiększenie poziomu ochrony zapewnianego przez szczepionkę. 
 
Będzie chodzić wyłącznie o dodatkową dawkę szczepionki Pfizer (Comirnaty®) lub Moderna 
(Spikevax®), niezależnie od tego, jaką szczepionkę otrzymali Państwo w przeszłości. 
 
 
Czy może Pan/Pani skorzystać z tej dodatkowej dawki? 
 
Na dzień otrzymania tego pisma jest Pan/Pani uprawniony(-a) do otrzymania dodatkowej dawki 
szczepionki. 
W chwili wysyłania zaproszeń automatycznie uwzględniany jest okres wymagany między datą 
otrzymania ostatniej dawki szczepionki a dawki dodatkowej. 
 
Otrzymanie tej dodatkowej dawki jest bezpłatne i dobrowolne. Dodatkowa dawka szczepionki jest 
zalecana w celu zwiększenia odporności na Covid-19. Przyjęcie tej szczepionki jest zalecane jak 
najszybciej po otrzymaniu tego zaproszenia (*). 
 
 
Czy dodatkowa dawka szczepionki przeciw Covid-19 może zostać podana 
równocześnie ze szczepionką przeciwko zwykłej grypie? 
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Na podstawie zaleceń ekspertów służby zdrowia Federalna Grupa Zadaniowa ds. Covid-19 określiła, 
że nie ma minimalnego odstępu, jaki należy zachować między szczepieniem przeciwko Covid-19 
a przyjęciem szczepionki przeciw zwykłej grypie. Z naukowego punktu widzenia obie szczepionki 
mogą więc być podane jednocześnie. Najlepszy okres na zaszczepienie się przeciwko grypie to 
początek listopada. 
 
W przypadku szczepienia jednoczesnego szczepionki nie będą podawane w to samo ramię. 
Szczepionkę przeciw Covid-19 najlepiej jest podawać w prawe ramię, a szczepionkę przeciwko 
grypie w lewe ramię. 
 
 
Gdzie można przyjąć dodatkową dawkę szczepionki? 
 

• Dodatkową dawkę szczepionki można otrzymać w jednym z ośrodków szczepień w Regionie 
Stołecznym Brukseli: Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Forest lub w samej Brukseli 
(Boulevard Pachéco).  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/ 

 
• Administracja Wspólnej Komisji Społecznościowej zapewnia również pobliskie, łatwo 

dostępne miejsca szczepień, takie jak autobusy szczepień, ośrodki szczepień w Pana/Pani 
gminie, niektóre szpitale lub nawet u Pana/Pani lekarza rodzinnego, jeśli bierze on udział 
w kampanii szczepień. Osoby, które są całkowicie niezdolne do poruszania się, mogą również 
skontaktować się z lekarzem rodzinnym, aby poprosić o szczepienie domowe. 

 
Szczegółowa lista wszystkich miejsc, w których można otrzymać dodatkową dawkę szczepionki, jest 
dostępna na naszej stronie internetowej https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-
se-faire-vacciner/. W celu uzyskania informacji można również skontaktować się telefonicznie 
z naszą infolinią pod numerem 02/214.19.19. 
 
Zalecamy wcześniejsze zasięgnięcie informacji, aby upewnić się, że szczepionki Pfizer lub Moderna 
są dostępne w danym miejscu, jeśli wybierze Pan/Pani lokalizację inną niż centrum szczepień. 
 
 
Czy trzeba ustalić termin wizyty? 
 
Natychmiast po otrzymaniu tego zaproszenia może Pan/Pani udać się do wybranego przez siebie 
ośrodka szczepień (punkt, w którym podawane są szczepionki Pfizer lub Moderna), rezerwując (lub 
nie) termin wizyty. 
 
Ustalenie terminu wizyty: 
 

• Jeśli wybierze Pan/Pani ośrodek szczepień, radzimy ustalenie terminu wizyty za 
pośrednictwem internetowej platformy rezerwacji bru-vax.brussels. Należy wpisać swój 
krajowy numer rejestracyjny lub przeznaczony dla pracowników zagranicznych numer BIS — 
system automatycznie wykryje, że zamierza Pan/Pani ustalić termin w celu podania 
dodatkowej dawki szczepionki. 

 
• Można również skontaktować się telefonicznie z infolinią pod numerem 02/214.19.19, aby 

ustalić termin wizyty w centrum szczepień lub w lokalnym punkcie szczepień. 
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• Niektóre urzędy gminy utworzyły również lokalne jednostki zajmujące się szczepieniami, 
które umożliwiają zarezerwowanie wizyty. Należy wcześniej sprawdzić dostępne terminy. 
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy skontaktować się ze swoim urzędem gminy lub 
telefonicznie z naszą infolinią pod numerem 02/214.19.19. 

 
• W takich przypadkach otrzyma Pan/Pani potwierdzenie terminu wizyty. Pozwala to na 

zarezerwowanie sobie miejsca i uniknięcie długiego oczekiwania w punkcie szczepień. 
 
 

Bez ustalenia terminu wizyty: 
 

• Jeśli termin wizyty nie został wcześniej ustalony, należy zabrać ze sobą to zaproszenie, 
udając do ośrodka szczepień, innego punktu szczepień, autobusu szczepień lub do 
swojego lekarza. 

 
Informacje praktyczne 
 

• Należy przynieść swój dowód osobisty, a najlepiej również to zaproszenie. 
• Należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu. Prosimy o uwzględnienie czasu obserwacji 

wynoszącego od 15 do 30 minut po szczepieniu. 
• Należy nosić maskę. 
• Należy nosić wygodną odzież. Szczepionka zostanie podana w górną część ramienia. 
• Na wizytę należy przyjść samemu, bez osób towarzyszących, chyba że potrzebuje 

Pan/Pani pomocy. 
• Nie należy przychodzić na wizytę w razie zachorowania (temperatura powyżej 38°C). 

W takim przypadku należy przesunąć termin wizyty. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
[podpis nieczytelny] 
 
Dr Pierre-Louis Deudon 
Lekarz inspektor ds. higieny 
 
 
(*) W niektórych przypadkach można zignorować to wezwanie: 
 

• jeśli udał(a) się już Pan/Pani do punktu szczepień, zgłaszając się w celu otrzymania 
dodatkowej dawki szczepionki i otrzymał(a) ją Pan/Pani w ciągu 4 tygodni. 

 
• jeśli zamieszkuje Pan/Pani w placówce opiekuńczej (domy opieki, domy opieki medycznej, 

domy spokojnej starości lub domy opiekuńcze). Zostanie Pan/Pani zaszczepiony(-a) 
w placówce, w której Pan/Pani mieszka. Kierownictwo placówki przeprowadzi wszystkie 
niezbędne czynności, aby przygotować podanie dodatkowej dawki szczepionki. 

 
Bezpłatny przejazd do miejsca szczepienia. 
 

• Dzięki współpracy z brukselskim zakładem komunikacji miejskiej STIB możliwy jest bezpłatny 
przejazd do miejsca szczepienia tramwajem, metrem lub autobusem. Aby skorzystać z tej 
możliwości, wystarczy po prostu zaznaczyć to podczas ustalania terminu wizyty za 



pośrednictwem usługi Bru-vax lub infolinii. 
 

• Odpowiednie informacje może Pan/Pani uzyskać również w swoim urzędzie gminy. Niektóre 
gminy również oferują bezpłatny transport do punktu szczepień. 

 
• Towarzystwa ubezpieczeń dodatkowych (mutuelle) również zapewniają usługi transportowe 

dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na stronie internetowej swojego towarzystwa ubezpieczeń dodatkowych. 

 
 
 
 
Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez uprawnione organy i osoby zarządzające 
niniejszym zaproszeniem na szczepienie, zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego 
z 24 grudnia 2020 r. dotyczącego rejestracji i przetwarzania danych dotyczących szczepień przeciwko 
COVID-19. 


