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Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
Jak działa?
Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka
naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Dla kogo w pierwszej kolejności?
Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna.

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Szczepienia mają być realizowane:
• stacjonarnie w placówkach POZ i AOS;
• w innych stacjonarnych placówkach medycznych;
• w mobilnych zespołach szczepiących;
• w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.
Lista wszystkich punktów zostanie ogłoszona
wkrótce na stronie gov.pl/szczepimysie.

dni w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii
związanych z samym podaniem szczepionek,
między innymi:
• kto i kiedy może się zaszczepić?
• w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać
się na szczepienie?
• czy można zaszczepić się po przebyciu Covid-19?
• jak przygotować się do szczepienia?
• czy szczepionka jest refundowana?

Informacja będzie udzielana w czterech językach:
• polskim
• angielskim
• rosyjskim
• ukraińskim.
Połączenie z infolinią Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne,
Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób Dlaczego warto się zaszczepić?
a z konsultantami można połączyć się przez całą
najbardziej narażonych, takich jak:
Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko podobę, siedem dni w tygodniu.
• pracownicy służby zdrowia;
przez przerwanie jego transmisji z człowieka
• mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pa- na człowieka. Szczepionka daje nam taką możNumer dla osób dzwoniących z Polski: 989
cjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
liwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najDla osób telefonujących z zagranicy oraz dla
• osoby powyżej 60. roku życia;
szybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarabonentów operatorów nieobsługujących
• służby, które wspomagają walkę z COVID-19
ni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę
– m.in. policja i wojsko;
przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie numerów specjalnych: (22) 62 62 989
• nauczyciele.
się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, dostępny będzie również winaszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
deoczat na stronie gov.pl/szczepimysie. Pytania
Infolinia Narodowego Programu Szcze- można również przesłać na adres: szczepionki@
nfz.gov.pl.
pień przeciw COVID-19
989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19
Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. W drugim etaGdzie mogę się zaszczepić?
pie, po 15 stycznia, przez infolinię będzie można
Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień zapisywać się na szczepienie.
będzie istniejąca sieć placówek medycznych Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem

