
 

 

1 

Informacja powiatu Wittmund odnośnie  

szczepienia przeciwko koronawirusowi 

 

 

 

 

 

 

Kto może się zaszczepić przeciwko koronawirusowi? 
Od 7 czerwca 2021 r. zaszczepić mogą się wszystkie osoby od dwunastego roku życia 
mieszkające w Niemczech. Wkrótce dostępna będzie również szczepionka dla dzieci poniżej 

dwunastego roku życia. 

Dlaczego powinienem/(-nam) się zaszczepić przeciwko koronawirusowi? 

 Szczepiąc się, chronisz przed zarażeniem siebie, swoją rodzinę i wszystkich innych.  

 Przyczyniasz się do tego, że nasze życie znów może stać się normalne – tak jak przed 
pandemią.  

 Osoby zaszczepione mają przywileje: Nie muszą na przykład wykonywać testów na 
obecność koronawirusa i mogą łatwiej podróżować. 

Czy szczepienie jest niebezpieczne? 
Szczepionka została dokładnie przetestowana pod kątem tolerancji, bezpieczeństwa i 
skuteczności. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. 

Czy szczepienie jest obowiązkowe? 
Szczepienie jest dobrowolne. Powiat Wittmund zaleca jednak poddanie się szczepieniu.  

Czy muszę zapłacić za szczepienie? 
Szczepienie jest nieodpłatne.  

Więcej informacji w wielu językach znajdziesz tutaj: 

 

 

W przypadku pytań możesz skontaktować się z serwisem informacyjnym niemieckiego Federalnego 
Ministerstwa Zdrowia pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 000837, również w języku 
angielskim, arabskim, tureckim i rosyjskim. 

POLNISCH
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Informacja powiatu Wittmund odnośnie  
szczepienia przeciwko koronawirusowi 

W jaki sposób mogę się zarejestrować na szczepienie? 

W tym celu masz kilka możliwości: możesz ... 

 … zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i spytać go o szczepienie. Wówczas 
zostaniesz zaszczepiony/(-na) w gabinecie lekarskim, gdy tylko szczepionka dla Ciebie 
będzie dostępna. 
 

 … zwrócić się z pytaniem do doradztwa migracyjnego przy AWO   
oddział Wittmund (Friedenstraße 16, Wittmund, tel.: 04462 6634, 
informacja: www.fh-wtm.de). 
 

 … zadzwonić na infolinię kraju związkowego Dolna Saksonia. Bezpłatny numer 
telefonu: 0800 9988665. Być może będziesz musiał/(-ła) spróbować kilka razy, nim uda Ci 
się uzyskać połączenie. Na numer ten dzwoni wiele osób. Podasz swoje dane i zostaniesz 
zapisany/(-na) na listę oczekujących. Gdy szczepionka będzie dostępna, zostaniesz 
umówiony/(-na) na wizytę w centrum szczepień Esens. 
 

 … zarejestrować się za pośrednictwem internetowego portalu ds. szczepień kraju 
związkowego Dolna Saksonia. Adres internetowy: www.impfportal-niedersachsen.de. Tu 
wprowadzisz swoje dane. W tym celu będziesz potrzebował/(-ła) również telefonu 
komórkowego, na który otrzymasz wiadomość. Będziesz mógł/mogła albo od razu wybrać 
termin szczepienia, albo też wpisać się na listę oczekujących. Potwierdzenie otrzymasz 
pocztą lub drogą mailową. Gdy szczepionka będzie dostępna, zostaniesz umówiony/(-na) 
na wizytę w centrum szczepień Esens. 

Gdzie znajduje się powiatowe centrum szczepień? 

Centrum szczepień powiatu Wittmund znajduje się w schronisku młodzieżowym w Esens. 
Zostaniesz tam zaszczepiony/(-na), jeśli zarejestrowałeś się za pośrednictwem infolinii 
szczepionkowej lub internetowego portalu ds. szczepień kraju związkowego Dolna Saksonia. 

Centrum znajduje się pod adresem:  

DJH Jugendherberge Esens-Bensersiel 
Grashauser Flage 2 

26427 Esens 

 

Wykorzystaj szansę! Zaszczep się przeciwko koronawirusowi!  

 

http://www.fh-wtm.de/
http://www.impfportal-niedersachsen.de/

