
Wejście do Centrum Szczepień COVID-19 w Lüneburgu

Uzgodnij termin i przyjdź na 

szczepienie

W pierwszej kolejności zaszczepione 

zostaną osoby od 80. roku życia, a następnie 

osoby od 70. roku życia. Urzędnik powiatowy 

poinformuje pisemnie te grupy docelowe o 

możliwości umówienia się na szczepienie.

Dokonaj rejestracji przez telefon albo 

Internet

CENTRUM SZCZEPIEŃ COVID-

19

w Lüneburgu

telefonicznie pod numerem 0800 9988665
poniedziałek–sobota w godz. 08:00–20:00

• data urodzenia i wiek

• informacja o chorobach i ew. chorobach 

współistniejących

• adres

• terminarz

albo internetowo na stronie:

www.impfportal-niedersachsen.de

Co muszę zabrać ze sobą na 

szczepienie?

• potwierdzenie umówienia wizyty na 

szczepienie

• dowód osobisty, prawo jazdy albo inny 

urzędowy dokument ze zdjęciem

Jeśli są Państwo w posiadaniu, to również: 

• kartę szczepień

• ankietę dotyczącą stanu zdrowia oraz 

oświadczenie o wyrażeniu zgody 

(wypełnione)

• zaświadczenie lekarskie w przypadku 

ciężkich chorób

Dlaczego Instytut im. Roberta Kocha 

zaleca zaszczepić się przeciw COVID-

19?

Cały świat dotknęła pandemia 

koronawirusa, która mocno się 

rozprzestrzenia. Choroba COVID-19 może 

wywoływać ciężkie objawy i prowadzić 

nawet do śmierci szczególnie w przypadku 

osób starszych. Dzięki szczepieniu 

ochronią Państwo siebie i innych.

Czy szczepienie jest odpłatne?

Nie, szczepienie przeciw koronawirusowi 

jest bezpłatne.

Kiedy muszę zgłosić się na podanie 

drugiej dawki szczepionki?

Dla uzyskania skutecznej ochrony należy 

przyjąć dwie dawki szczepionki. 

Otrzymają Państwo zatem dwa terminy 

szczepień w odstępie co najmniej 21 dni. 

Czy mogę zaszczepić się również u 

swojego lekarza rodzinnego?

Nie, szczepień na koronawirusa 

dokonują aktualnie tylko lekarze w 

Centrum Szczepień COVID-19 w 

Lüneburgu oraz w Mobilnych Zespołach 

Szczepień. Zachęcamy jednak do 

porozmawiania ze swoim lekarzem o 

swoich chorobach współistniejących oraz 

o samym szczepieniu.

Nie mogę opuszczać domu, ponieważ 

jestem osobą chorą.

Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. 

Najprawdopodobniej będą Państwo 

mogli zostać zaszczepieni po 

dopuszczeniu nowej szczepionki, którą 

będą mogli podawać również lekarze 

rodzinni.

Pytania i odpowiedzi

Przygotuj następujące informacje:

Lista oczekujących

W przypadku braku wolnych terminów mogą 

się Państwo wpisać na listę oczekujących. 

Zostaną Państwo wówczas powiadomieni 

telefonicznie, gdy tylko pojawi się wolny 

termin.



www.landkreis-lueneburg.de/corona

Centrum Szczepień 
COVID-19
w Lüneburgu

Tak uzgodnią Państwo termin 

szczepienia
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Dojazd do Centrum Szczepień 

COVID-19

Zeppelinstraße, Lüneburg
Należy podążać za 
oznakowaniem!
Parking znajduje się 
bezpośrednio przed wejściem

Linia 5010

Przystanek: Flugplatz

Linia 5100 

Przystanek: Lilienthalstraße

Na terenie Centrum Szczepień 

COVID-19 obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek

Odczekanie

Pozostaną Państwo na miejscu 

przez min. 15 minut. Służby 

medyczne będą w razie potrzeby do 

Państwa dyspozycji.

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo 
(drogą pocztową lub mailowo) pisemne 
potwierdzenie umówienia wizyty
. Należy zabrać je ze sobą na szczepienie.

Prosimy przybyć na miejsce punktualnie. 
Można zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.
Prosimy zarezerwować sobie około 
godziny czasu.

Ankieta

Na miejscu wypełnią Państwo 

dokumenty dotyczące swojego

stanu zdrowia oraz oświadczenie 

o wyrażeniu zgody albo przyniosą 

je (już wypełnione) ze sobą.

Rozmowa z lekarzem

Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą 

Państwo teraz mogli skonsultować

nurtujące Państwa pytania.

Podanie szczepionki

Jeżeli nie będzie przeciwwskazań,

zostanie Państwu podana 

szczepionka w postaci zastrzyku.

Kolejna wizyta

Prosimy pamiętać o terminie 

drugiej dawki szczepionki!

Tak przebiega szczepienie 

w Centrum Szczepień COVID-19:

15 min.

Rejestracja / zgłoszenie

Po przybyciu należy zgłosić się

w Centrum Szczepień COVID-19.

Wjazd

Centrum Szczepień

Mapa: LGLN

Stan: 26 stycznia 2021 r.


