
Informacja o szczepieniu przeciwko COVID w Dreźnie

Gdzie mogę się zaszczepić?
Szczepienie można otrzymać w różnych miejscach w Dreźnie:
-    U lekarza rodzinnego oraz w gabinetach specjalistycznych: tutaj znajdziesz listę gabinetów, które oferują szczepienie (po
wcześniejszym umówieniu się): https://www.kvs-sachsen.de/buerger/corona-virus/impfende-praxen/#c8586890
-    Messe Dresden, Messering 6 w 01067 Drezno ((po wcześniejszym umówieniu)
     Rejestracja tutaj: https://sachsen.impfterminvergabe.de
-    Technische Universität Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden (bez umówionego spotkania)

Dzięki wyszukiwarce szczepień APP Impf-Finder możesz znaleźć punkty szczepień w Twojej okolicy.

Chętnie pomożemy w umawianiu wizyt na szczepienia. Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość poprzez aplikację 
Telegram. Tel: 0179-4358388

Czy kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą się zaczepić? 
Tak. Kobiety w ciąży mogą od 14. tygodnia ciąży zaszczepić się szczepionką BioNTech / Pfizer lub Moderna. Osoby poniżej 30 roku
życia powinny zostać zaszczepione szczepionką BioNTech. Jeśli ciąża została stwierdzona po pierwszym szczepieniu, drugie 
szczepienie powinno rozpocząć się dopiero po 14 tygodniu ciąży. Prosimy o zabranie ze sobą na szczepienie książeczki ciąży 
(tzw. Mutterpass).

Jak i gdzie można szczepić dzieci i młodzież? 
Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren können sich in Kinderarztpraxen und im Impfzentrum Dresden (Messering 6, 01067) 
impfen lassen.
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat z przebytą chorobą mogą umówić się na szczepienie w gabinecie pediatry.Mogą również zarejestro-
wać się bez umówionego spotkania od 27 do 30 grudnia w w Centrum Szczepień w Dreźnie (Impfzentrum Dresden). Inne terminy
można znaleźć tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/corona-kinder-impfung.html 
Dzieci bez wcześniej przebytej choroby mogą na indywidualną prośbę również otrzymać możliwość zaszczepienia się w gabine-
tach pediatrycznych oraz w Centrum Szczepień (Impfzentrum). 

Kto może otrzymać szczepienie przypominające (Booster-Impfung)? 
Każdy, kto ukończył 18 lat, może otrzymać szczepienie przypominające COVID-19. Szczepienie przypominające powinno nastąpić
6 miesięcy po zakończeniu szczepienia podstawowego. Osoby w wieku 60 lat mogą otrzymać szczepienie przypominające już po 5
miesiącach. 

Ile kosztują szczepienia? 
Szczepienia przeciwko Koronawirusowi są bezpłatne. 

Co muszę zabrać ze sobą na szczepienie? 
-    Dowód osobisty
-    Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
-    Zaświadczenie o szczepieniu (możesz je otrzymać w aptece lub u lekarza rodzinnego)
-    W przypadku drugiego szczepienia lub szczepienia przypominającego: dokumentacja poprzedniego szczepienia/
     Zaświadczenie o szczepieniu
-    Wypełniony formularz szczepienia (wywiad lekarski wraz z deklaracją zgody na szczepionkę mRNA lub szczepionkę wektorową)

Tutaj możesz pobrać formularz szczepienia:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf

Jak i gdzie mogę otrzymać swój cyfrowy dowód szczepienia? 
Cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu możesz otrzymać w aptece. Proszę przynieś swój telefon komórkowy, pisemną
deklarację,potwierdzającą bycie osobą zaszczepioną lub dowód szczepienia.

Po szczepieniu:
Większość ludzi dobrze toleruje szczepienie. Ale może się zdarzyć, że po szczepieniu doświadczysz bólu ramienia w miejscu
wstrzyknięcia szczepionki lub objawy przeziębienia, takie jak gorączka,obolałe kończyny lub zmęczenie. Objawy te ustąpią po
kilku dniach.Jeśli objawy będą jednak utrzymywać się dłużej, skontaktuj się z lekarzem.

www.auslaenderrat.de/Koronawirus
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Stan: 12/2021
Zastrzeżenie: Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane starannie, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, opracowane i przetłumaczone przez świeckich wolontariuszy. Nie możemy,
ze względu na aktualną dynamikę działania, brać odpowiedzialności za ewentualne błędy lub kompletność danych.


