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Szczepienie przeciw koronawirusowi 
 

WAŻNE: Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne! 
 

1.  Dopuszczone szczepionki w Niemczech 
 

Szczepionka Informacje 
BionTech  Rodzaj szczepionki: szczepionka mRNA 

 Zalecenie dotyczące szczepienia: dopuszczona od 12 roku życia 

 Schemat szczepienia: dwie dawki w odstępie 4 tygodni 

Moderna  Rodzaj szczepionki: szczepionka mRNA 

 Zalecenie dotyczące szczepienia: dopuszczona od 18 roku życia 

 Schemat szczepienia: dwie dawki w odstępie 4 tygodni 

Astrazeneca  Rodzaj szczepionki: szczepionka wektorowa 

 Zalecenie dotyczące szczepienia: osoby powyżej 60 roku życia oraz 
osoby w wieku od 18 do 59 lat po uprzedniej konsultacji lekarskiej i 
ocenie ryzyka osobistego  

 Schemat szczepienia: obecnie szczepienie niejednorodne, tzn. 
pierwsze szczepienie wykonuje się przy użyciu preparatu Astrazeneca, a 
drugie najwcześniej po 4 tygodniach przy użyciu szczepionki mRNA 

Johnson & 
Johnson 

 Rodzaj szczepionki: szczepionka wektorowa 

 Zalecenie dotyczące szczepienia: osoby powyżej 60 roku życia oraz 
osoby w wieku od 18 do 59 lat po uprzedniej konsultacji lekarskiej i 
ocenie ryzyka osobistego  

 Schemat szczepienia: jedna dawka 

 

 

2. Wymagane dokumenty 
 

Nr Dokumenty 
1. Dowód osobisty lub paszport  

2. Karta informacyjna dotycząca szczepienia przeciw koronawirusowi (2 x) 
 dostępna w różnych językach pod adresem: 

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

3. Formularz zgody zawierający wywiad pod kątem szczepienia przeciw koronawirusowi 
(2x) 
 dostępny w różnych językach pod adresem:  

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

4. Rezerwacja wizyty wyłącznie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych:  
Potwierdzenie wizyty 

5. Jeżeli dotyczy: dokumenty medyczne, takie jak plan leczenia lub paszport alergika 

Karta ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagana. 
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3. Przebieg szczepienia 
 
Przebieg Wyjaśnienie 
Rejestracja Dane dotyczące szczepienia zostaną sporządzone na 

podstawie przyniesionych ze sobą dokumentów. 

Informacja od lekarza Pacjent otrzyma kartę informacyjną i formularz zgody na 
szczepienie przeciw koronawirusowi, jeżeli nie wypełnił tych 
dokumentów w domu. 

Konsultacja lekarska Istnieje możliwość zadawania lekarzowi pytań na temat 
szczepienia przeciw koronawirusowi oraz ewentualnych 
skutków ubocznych. 

Szczepienie Szczepionka podawana jest przez przeszkolony personel 
specjalistyczny. 

Obserwacja Krótki pobyt (maksymalnie 30 minut) pod nadzorem lekarza 
jako środek ostrożności. 

 
 

Więcej informacji – również w innych językach – 
pod adresem www.kreis-kleve.de. 

 
 


