SZCZEPIENIA W PUNKCIE ZAPALNYM PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
DRUGIE SZCZEPIENIE MODERNĄ
od soboty 10. – do niedzieli 11. lipca godz. 10:00 – 16:00
w Staaken

Od 10. do 11. Juli mają miejsce nowe szczepienia przeciwko koronawirusowi w punkcie
zapalnym Heerstraße Nord.
Tym razem oferowane są drugie dawki szczepionki Moderna. Upoważnionymi do tego
szczepienia są wyłącznie osoby, które w maju otrzymały w punkcie zapalnym
(Schwerpunktimpfung) zaproszenie na drugą dawkę.
Jest to szczepionka firmy Moderna. Przy szczepieniu Moderną druga dawka musi być podana
po kilku tygodniach po pierwszym szczepieniu i jest niezbędna. Tylko w ten sposób otrzyma
się pożądany efekt i bardzo dobrą, pewną ochronę przeciwko koronawirusowi.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DRUGĄ DAWKĘ?
Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę Moderną w ramach pierwszej akcji
szczepień w Staaken (28-30 maja).

KIEDY MAJĄ MIEJSCE SZCZEPIENIA?
Szczepienia mają miejsce w sobotę 10 lipca i niedzielę 11 lipca, od 9:30 do 16:30.
Proszę sprawdzić zaproszenie na drugie spotkanie na Państwa zaproszeniu, by uniknąć
długich kolejek.

GDZIE MAJĄ MIEJSCE SZCZEPIENIA?
Sala gimnastyczna w szkole Christian-Morgenstern-Schule. Dostęp: Räcknitzer Steig 12.
Proszę wziąć pod uwagę, że długie kolejki są możliwe. Muszą Państwo nosić maskę FFP2.

CO MUSZĘ WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Muszą Państwo przynieść dowód lub meldunek (Meldebescheinigung). Prosimy też, jeśli jest
to możliwe, o przyniesienie zaproszenia (Einladeschreiben) na drugi termin. Poza tym,
prosimy o przyniesienie żółtej książeczki szczepień, by wpisać tam szczepienie.

GDZIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI?
W lokalizacji lekarze i pracownicy udzielą Państwu informacje o szczepieniu i o koronawirusie.
Przed każdym szczepieniem ma miejsce rozmowa wyjaśniająca z lekarzem/lekarką. Można
wtedy także zadać pytania dotyczące tematów medycznych.
Mamy nadzieję, że w ten weekend frekwencja będzie tak duża jak poprzednim razem.
Cieszymy się na mieszkańców Spandau i na równie spokojny weekend szczepień jak w maju.

Ważne informacje w
skrócie

Drugie szczepienie Moderna

Daty

Sobota i niedziela, 10. – 11. lipiec
9:30-16:30
Sala gimnastyczna w szkole ChristianMorgenstern-Schule. Dostęp: Räcknitzer
Steig 12
1.szczepienie Moderną w maju w Staaken

Miejsce

Upoważnienie do
szczepienie
Co wziąć ze sobą

Dowód/ Meldunek (Meldebescheinigung)
Zaproszenie
Książeczka szczepień

FAQ Częste pytania
Nie mogę pojawić się na terminie, co zrobić?
Niestety szczepimy tylko w weekend 10-11 lipca. Mogą Państwo otrzymać drugą
szczepionkę od Państwa lekarza domowego lub centrum szczepień (Impfzentrum)
kontakt: gorąca linia 030/90 28 22 00.

Zgubiłem zaproszenie, co mogę zrobić?
Proszę przynieść dowód i książeczkę szczepień. Pierwsze szczepienie zostało zarejestrowane
elektronicznie, co służy jako dowód.

Czy mogę przesunąć termin w ramach weekendu szczepień?
Kann ich einen Termin innerhalb des Impfwochenendes verschieben?
Proszę trzymać się swojego terminu, jego zmiany są przewidziane tylko w bardzo
ograniczonym zakresie.

Zgubiłem/łam książeczkę szczepień. Co mogę zrobić?
Oryginalna książeczka szczepień jest oczywiście najlepszym
dowodem szczepień.
Jeśli nie mogą Państwo jej znaleźć, zostaną Państwo i tak zaszczepieni i otrzymają
tymczasową książeczkę szczepień. Proszę koniecznie przynieść swój dowód.

Czy mogę przyprowadzić osobę towarzyszącą?
Tak, jeśli są Państwo zdani na osobę towarzyszącą.

Nie mogłem/mogłam przyjść w maju, czy mogę teraz je nadrobić?

Niestety nie. W maju była to jednorazowa akcja, w tym momencie oferujemy tylko
drugą dawkę.
W sprawie szczepień mogą się Państwo zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub do
berlińskich centrów szczepień. Kontakt / gorąca linia 030 – 90 28 22 00.

Czy mogę otrzymać inną szczepionkę?
W weekend mamy do dyspozycji tylko szczepionkę marki Moderna. Inną szczepionkę
mogą Państwo otrzymać u swojego lekarza rodzinnego lub w berlińskich centrach
szczepień (Kontakt, gorąca linia: 030 – 90 28 22 00)
Czy będzie znowu dostępna także szczepionka Johnson&Johnson?

W weekend mamy tylko szczepionkę marki Moderna. Inną szczepionkę mogą
Państwo uzyskać u swojego lekarza rodzinnego lub w berlińskim centrum szczepień
(Kontak, gorąca linia: 030 – 90 28 22 00)

