
Szczepionka przeciwko COVID-19

BUNDESMINISTERIUM
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

Szczepionki przeciwko COVID-19
Szczepionki te zostały poddane

rygorystycznym testom przez

ekspertów europejskich i są bardzo

bezpieczne.

Szczepionka działa: liczba zakażeń

znacznie spada w grupach, w których

wiele osób zostało zaszczepionych.

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 jest naszą przepustką do wyjścia z pandemii.

Osoby, które już się zaszczepiły, chronią siebie i swoich bliskich.

Pomyśl o swoim zdrowiu, jak również o zdrowiu swoich przyjaciół i rodziny - zaszczep się!

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw

Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów: Najczęściej zadawane pytania w innych

językach (sozialministerium.at) lub Coronainfo: Austriackiego Funduszu Integracyjnego

(Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF).

Jak działają szczepionki
W przypadku obecnie dostępnych szczepionek

przeciwko COVID-19 organizmowi wstrzykiwany

jest swego rodzaju „wzór”, za pomocą którego

może on samodzielnie utworzyć

powierzchniowy składnik koronawirusa.

Gdy tylko układ odpornościowy zetknie się z

nim, organizm zacznie wytwarzać przeciwciała.

Chronią one przed chorobą w przypadku

zarażania się koronawirusem.

W szczepionkach mRNA ten wzór jest

zapakowany w małe kuleczki tłuszczu.

W przypadku szczepionek wektorowych

jest on zapakowany w innego, całkowicie

nieszkodliwego wirusa.

Bezpiecznie zaszczepionych
Ostatnia ankieta wykazała, że…

ponad 50% osób z historią migracji w

Austrii zdecydowanie chce się

zaszczepić przeciwko COVID-19, gdy

tylko będzie taka możliwość.

Oznacza to jednak również, że nieco

poniżej 50% nie jest jeszcze

przekonanych co do korzyści

płynących ze szczepienia.

Tylko poprzez szczepienie można

uchronić się przed ciężką chorobą i jej

i ewentualnymi długotrwałymi

następstwami.

Reakcja wykazuje efekt
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić

zaczerwienienie, obrzęk, ocieplenie skóry lub

ból.

Co więcej,

mogą wystąpić takie objawy jak ból głowy,

omdlenie i gorączka.

Te możliwe objawy są oznaką normalnej reakcji

organizmu na szczepionkę.

Nie są one powodem do niepokoju i zazwyczaj

ustępują samoistnie w ciągu kilku dni.

KRÓTKO I ZWIĘŹLE: PRZED SZCZEPIENIEM PRZECIWKO COVID-19. CZY ZASZCZEPIENIE SIĘ COŚ
KOSZTUJE?
PRZECIWKO COVID-19 MOŻNA SIĘ ZASZCZEPIĆ BEZPŁATNIE .

Najważniejsze informacje w skrócie

Stan na dzień: Czerwiec 2021 r.

Szczepienie chroni Ciebie i Twoją rodzinę!

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


GDZIE MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
OSOBY ,  KTÓRE CHCĄ SIĘ ZASZCZEPIĆ ,  MOGĄ
ZAREJESTROWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM
PLATFORM INTERNETOWYCH REGIONÓW
ZWIĄZKOWYCH „AUSTRIA SZCZEPI -
INICJATYWA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI”
(OESTERREICH-IMPFT .AT) LUB TELEFONICZNIE
POD NUMEREM T :  1450 .
POMOC PRZY REJESTRACJI W RÓŻNYCH
JĘZYKACH OFERUJE
AUSTRIACKI FUNDUSZ NA RZECZ INTEGRACJI
(ÖIF) POD NUMEREM TELEFONU :  +43 1/715 10 51
- 263 .

Kartę elektroniczną (jeśli jest dostępna)

Certyfikat szczepień (jeśli jest dostępne)

Identyfikator alergii (jeśli jest dostępny)

Opcjonalnie: „Formularz informacyjny i

dokumentacyjny / szczepienie COVID-19”.

Co zabrać ze sobą na wizytę w ramach

szczepienia:

Jakie środki ochronne powinny wciąż mieć zastosowanie?
Środki ochronne, takie jak zachowanie minimalnej odległości, poddawanie się badaniom i

noszenie maseczek, odgrywają ważną rolę w każdym przypadku, dopóki większość osób nie

zostanie zaszczepiona.

Chronią one wszystkich tych, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni.

Jakie są korzyści z zaszczepienia się?
Szczepiąc się, chronisz siebie i osoby ze swojego otoczenia.

Co więcej, nie obowiązuje Cię już wymóg poddawania się testom na różne formy wirusa ani

obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobami zakażonymi.

Kiedy będę zacząć ponownie podróżować i odwiedzić rodzinę?
Wszystkie osoby, które zostały zaszczepione, poddały się testowi lub posiadają status

ozdrowieńca, mogą to udowodnić za pomocą „Zielonej Karty”.

Powinna ona umożliwić ponowne bezpieczne wejście do restauracji, odwiedzanie instytucji

kulturalnych i sportowych, a także podróżowanie i odwiedzanie rodziny.

Bezpieczne podróże
W niektórych krajach ryzyko zakażenia jest niskie, a w innych wyższe.

Sytuacja jest stale oceniana w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego podróżowania.

Często zadawane pytania dotyczące podróży do Austrii można znaleźć na stronie:

FAQ: Podróżowanie do Austrii (sozialministerium.at)

Gdzie są zapisywane informacje o szczepieniu przeciwko COVID-19?
Szczepionka COVID-19 jest wpisana do elektronicznego certyfikatu szczepień, jak również

do papierowego certyfikatu szczepień lub karty szczepień.

Uwaga:
Niniejsza prezentacja służy jako krótka informacja na temat szczepionki COVID-19.

W każdym przypadku przed zaszczepieniem się należy porozmawiać z lekarzem.

KRÓTKO I ZWIĘŹLE: PO OTRZYMANIU SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19
 

GDZIE MOGĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ?
SZCZEPIENIA SĄ WYKONYWANE ZARÓWNO W PUNKTACH SZCZEPIEŃ ,  JAK I PRZEZ
ZAREJESTROWANYCH LEKARZY ,  JEŚLI OFERUJĄ ONI SZCZEPIONKĘ PRZECIWKO COVID-19 JAKO
DODATKOWĄ USŁUGĘ .  O SZCZEGÓŁACH DOWIESZ SIĘ PODCZAS REJESTRACJI NA SZCZEPIENIE .

http://oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

