
szczepionka
przeciw
koronawirusowi

bezpieczna bezpłatna szybko

Pools

Vertaling uit het Nederlands naar het Pools



W jakim celu otrzymujesz szczepionkę 
przeciw koronawirusowi?

nie zarazisz się koronawirusem

chronisz innych

65-latków i starszych 

młode, zdrowe 
osoby

szybciej będziesz mógł/mogła normalnie żyć

osoby z chorobami  
płuc, serca lub naczyń

osoby z cukrzycą  
lub wysokim ciśnieniem 



W jakim celu otrzymujesz szczepionkę 
przeciw koronawirusowi?

przeciwciała 
chronią cię 
przed wirusem 

Jak działa szczepionka?

dostajesz  
szczepionkę

wytwarzasz 
przeciwciała

Jak otrzymasz szczepionkę?

otrzymasz  
pierwszy zastrzyk 
w górną część  
ramienia

odczekaj 
3 lub 4 tygodnie

otrzymasz 
drugi zastrzyk 
w górną część  
ramienia

odczekaj 
2 tygodnie

dopiero teraz będziesz 
całkowicie bezpieczny 
wobec koronawirusa



Dostałeś szczepionkę.  
Co teraz musisz robić?

trzymaj się zasad

zachowuj 1,5 m  
od innych

noś 
maskę chronną

myj ręce   
wodą i mydłem
 

jeśli ponad 70% osób otrzyma szczepionkę, 
to zasady się zmienią



Dostałeś szczepionkę. 
Czy mogą wystąpić niepożądane 
skutki?

czasami mogą wystąpić:

jest to normalne i nie jest poważne  
można wziąć paracetamol

zaczerwienienie, ból  
lub obrzęk w  
górnej część ramienia

ból głowy 

zmęczenie

lekka gorączka



Czy szczepionka jest bezpieczna?

tak, szczepionka jest bezpieczna

eksperci z całego świata  
pracowali nad szczepionką

eksperci wiedzą bardzo dobrze  
jak ją zrobić i  
jak ją sprawdzić

każda szczepionka w belgii jest  
ściśle kontrolowana  
i zatwierdzona przez europę

szczepionka była pilna:  
eksperci szybko zdobyli dużo pieniędzy  
do produkcji szczepionki



eksperci z całego świata  
pracowali nad szczepionką

eksperci wiedzą bardzo dobrze  
jak ją zrobić i  
jak ją sprawdzić

każda szczepionka w belgii jest  
ściśle kontrolowana  
i zatwierdzona przez europę

szczepionka była pilna:  
eksperci szybko zdobyli dużo pieniędzy  
do produkcji szczepionki

Czy każdy może się zaszczepić?

niektórzy ludzie nie mogą otrzymać szczepionki

osoby  
z rakiem

kobiety  
ciężarne
 

osoby  
z ciężka 
alergią

lekarz udzieli ci więcej informacji



styczeń
domy opieki dla 
ludzi starszych

mieszkańcy innych  
ośrodków opieki 

mieszkańcy  personel

luty

lekarze

lekarze 
rodzinni

pracownicy 
służby zdrowia 

dentyści

pielęgniarki i 
pielęgniarze

szpital

farmaceuci personel szpitala:  
inni pracownicy

Kiedy się zaszczepisz?

poniżej przedstawiamy harmonogram na  
poszczególne miesiące. on może się  
jeszcze zmienić



mieszkańcy innych  
ośrodków opieki 

personel szpitala:  
inni pracownicy

osoby  
powyżej 18 roku życia

Kiedy się zaszczepisz?

mart / ožujak

osoby  
powyżej 65 roku życia

osoby  
zagrożone

kwiecień

od czerwca

osoby wykonujące 
zawody kluczowe

poniżej przedstawiamy harmonogram na  
poszczególne miesiące. on może się  
jeszcze zmienić



Jak się dowiesz, kiedy 
otrzymasz szczepionkę?

otrzymasz zaproszenie

listowne e-mailemsms-em

zarejestrujesz się 
telefonicznie lub elektronicznie

jeśli termin ci nie odpowiada 
wybierz inny



nie zarejestrujesz się

twoje miasto lub gmina 
skontaktuje się z tobą

Jak się dowiesz, kiedy 
otrzymasz szczepionkę?

otrzymasz zaproszenie

listowne e-mailemsms-em



Jeśli masz pytania ? 

Gdzie dostanę szczepionkę?

szczepionkę 
dostaniesz w  
ośrodku szczepień

adres ośrodka dostaniesz 
wraz z zaproszeniem

Ile kosztuje szczepionka?
szczepionka jest w gratisie

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 



een 
vaccin 
tegen 
corona

veilig gratis snel



Waarom krijg je een vaccin 
tegen corona?

je krijgt geen corona

je beschermt anderen

65 jaar en ouder

jonge, gezonde 
personen

je kan sneller terug normaal leven

personen met  
long-, hart-, of vaatziekte

personen met suikerziekte 
of hoge bloeddruk



de anti-stoffen 
beschermen je 
tegen het virus

Hoe werkt het vaccin?

je krijgt  
het vaccin

je maakt 
anti-stoffen

Hoe krijg je het vaccin?

je krijgt een 
eerste spuit in 
je bovenarm

wacht  
3 of 4 weken

je krijgt een 
tweede spuit in 
je bovenarm

wacht  
2 weken 

alleen nu ben je 
helemaal beschermd 
tegen corona



Je kreeg het vaccin.  
Wat moet je nu doen?

blijf de regels volgen

blijf 1,5m  
van elkaar

draag een  
mondmasker

was veel je 
handen met 
water en zeep

kregen meer dan 70% van de personen het vaccin?  
dan veranderen de regels



Je kreeg het vaccin.  
Kan je last krijgen?

soms krijg je last:

dat is normaal en niet erg 
je kan paracetamol nemen

roodheid, pijn 
of zwelling in 
je bovenarm

je hebt hoofdpijn

je bent moe

lichte koorts



Is het vaccin veilig?

ja, het vaccin is veilig

experts over de hele wereld 
werkten aan het vaccin

experts weten goed  
hoe ze dit moeten doen en 
hoe ze dit moeten testen

elk vaccin in België is  
streng gecontroleerd 
en goedgekeurd door Europa

het vaccin was dringend:  
experts kregen snel veel geld 
om het vaccin te maken



Kan iedereen het vaccin krijgen?

sommige personen krijgen geen vaccin

personen 
met kanker

zwangere 
vrouwen

personen  
met een  
zware allergie

je dokter geeft je meer informatie



januari
woon-zorg-centra

bewoners uit 
andere zorgcentra

bewoners personeel

februari

dokters

huisdokters zorgverleners

tandartsen

verplegers

ziekenhuis

apothekers ziekenhuis: 
ander personeel

Wanneer krijg je het vaccin?

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen



personen  
ouder dan 18 jaar

Wanneer krijg je het vaccin?

maart

personen  
ouder dan 65 jaar

personen  
met een risico

april

vanaf juni

personen met een 
essentiele functie

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen



Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms

je schrijft je in  
via de telefoon of via de computer 

past het moment niet? 
kies een ander moment



je schrijft je niet in

je stad of gemeente 
contacteert je

Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms



Heb je vragen?

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 

Waar krijg je het vaccin?

je krijgt  
het vaccin in een 
vaccinatie-centrum

je krijgt het adres  
bij de uitnodiging

Hoeveel kost het vaccin?

het vaccin is gratis

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 


