POLNISCH
POLSKI
Serdecznie witamy w
CENTRUM SZCZEPIEŃ PHOENIX WEST!
Poniższe informacje powinny pomóc Ci
zaszczepić się szybko i bezpiecznie

Noś maseczkę
Zachowaj odstęp

Pozwól zmierzyć sobie temperaturę
Zdezynfekuj ręce

Trzymaj dowód w gotowości

Noś maseczkę przez cały czas
i – jeśli to możliwe – zachowaj dystans.

Pozwól zmierzyć sobie temperaturę
i zdezynfekuj ręce.

Trzymaj swój dowód osobisty lub paszport wraz z
dokumentem pobytowym/zaświadczeniem
o zameldowaniu w pogotowiu, aby można było
sprawdzić, czy jesteś obecnie uprawniony do
szczepienia.
Jeśli jesteś uprawniony do szczepienia z racji
wykonywanego zawodu (personel medyczny
i pielęgniarski), przygotuj swoje zaświadczenie od
pracodawcy.
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Tutaj wypełnij dokumenty!

W następnym kroku otrzymasz dokumenty,
które musisz wypełnić. Przygotuj w tym celu
swoją kartę zdrowia. Jeśli potrzebujesz dokumentów
w innym języku niż niemiecki lub potrzebujesz
pomocy w ich wypełnieniu, skontaktuj się z nami
– chętnie Ci pomożemy.
Po wypełnieniu dokumentów lekarz porozmawia z Tobą
i chętnie odpowie na wszelkie Twoje pytania. Kiedy
wszystko będzie jasne, zostaniesz zaszczepiony. W tym
celu poprosimy, byś odsłonił swoje ramię. Jeśli masz przy
sobie kartę szczepień, szczepienie to zostanie również do
niej wpisane. Jeśli nie, otrzymasz zaświadczenie zastępcze.
Koniecznie zabierz ze sobą to zaświadczenie i/lub
kartę szczepień na drugą wizytę.

Odsłoń ramię!

Po szczepieniu usiądź jeszcze w poczekalni na 15 do 30
minut.
Jeśli poczujesz się źle, natychmiast nas o tym poinformuj.
Personel medyczny zajmie się Tobą.

Zanim wyjdziesz, prosimy byś zgłosił się do rejestracji.

Nie opuszczaj Centrum Szczepień
bez wyrejestrowania!
Jeśli w domu stan Twojego zdrowia
ulegnie pogorszeniu, zadzwoń do
swojego lekarza rodzinnego lub pogotowia ratunkowego pod numer
116117.
W nagłych przypadkach dzwoń pod
numer 112.

corona.dortmund.de

Pamiętaj, że drugie szczepienie musi być wykonane
w odstępie od trzech do czterech tygodni, a pełną
ochronę uzyskuje się dopiero dwa do trzech tygodni po
drugim szczepieniu.

Wszystkiego dobrego
i do zobaczenia na drugiej
wizycie szczepiennej.
Zespół ds. szczepień
z Centrum Szczepień
Phoenix West

