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Lüneburg, 25 stycznia 2021 r. 
 

 

Szczepienie przeciw COVID-19 dla osób od 80. roku życia: 

terminy szczepień w Centrum Szczepień COVID-19 w Lüneburgu 

 

 

Szanowna Obywatelko, Szanowny Obywatelu, 

 

pandemia koronawirusa wpływa na nasze życie codzienne już niemal od roku. Ograniczyliśmy 

nasze kontakty, nosimy maseczki i musimy stale uważać na siebie nawzajem. Szczepienia 

przeciw koronawirusowi dają nadzieję na powrót do normalności: jeśli szczepieniu podda się 

duża liczba osób, będziemy w stanie zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Dzięki temu 

znów będziemy mogli organizować spotkania, za którymi tak tęsknimy. 

 

Mają Państwo ukończone 80 lat lub wkrótce będą obchodzić swoje 80. urodziny? Jeśli tak, to 

należą Państwo do pierwszej grupy osób, które mogą poddać się szczepieniu przeciw 

koronawirusowi w Niemczech. Pierwsze terminy szczepień przeciw COVID-19 w naszym 

Centrum Szczepień w Lüneburgu będą dostępne prawdopodobnie w lutym 2021 r. Chciałbym 

zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości zaszczepienia się. W ten sposób ochronią 

Państwo siebie i innych w swoim otoczeniu. Szczepienie będzie dla Państwa bezpłatne. 

 

Od 28 stycznia 2021 r. mogą Państwo umówić termin szczepienia albo wpisać się na listę 

oczekujących. Można tego dokonać na dwa sposoby: telefonicznie lub internetowo. 

 

Z infolinią ws. szczepień w Dolnej Saksonii można połączyć się pod numerem 

0800 9988665 – połączenie jest bezpłatne 

Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00 - 20:00 

W przypadku braku wolnych terminów mogą się Państwo wpisać na listę oczekujących. 

 

Termin szczepienia można uzgodnić również przez Internet na stronie www.impfportal-

niedersachsen.de. 
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Potrzebują Państwo pomocy w ustaleniu terminu lub w dotarciu do Centrum Szczepień 

COVID-19? Jeśli nie może Państwu pomóc nikt z rodziny lub przyjaciół, mogą Państwo 

skorzystać z pomocy naszej gminy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w 

dołączonym liście. 

 

Prosimy jednak pamiętać: na początku dostępnych będzie niewiele terminów szczepień. Wynika 

to z faktu, że aktualnie dysponujemy małą liczbą szczepionek na koronawirusa. Prosimy zatem 

o cierpliwość – być może będą Państwo musieli poczekać na szczepienie kilka tygodni. 

Przewidujemy, że w okresie wiosennym dostępnych będzie już znacznie więcej terminów 

szczepień. 

 

Ważne pytania i odpowiedzi dotyczące Centrum Szczepień COVID-19 w powiecie Lüneburg 

oraz dotyczące samego szczepienia zebraliśmy dla Państwa w naszym informatorze. Został on 

dołączony do tego listu, wraz z informacją o ofertach pomocy dostępnych w Państwa gminie. 

 

Zachęcamy do zgłoszenia się i zaszczepienia przeciwko koronawirusowi. W tym nadchodzącym 

czasie życzę Państwu wszystkiego dobrego oraz dużo zdrowia! 

 

 

 

 

 

 

Jens Böther 

Starosta powiatu Lüneburg 

 

 

 


