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Ciąg dalszy na odwrocie. 
 

 

 
 

 

> Adres zwrotny: Postbus 4151, 5604 ED Eindhoven 
 

  
  
Temat: zaproszenie na szczepienie przeciwko koronawirusowi 
  

 Szanowni Państwo, 
 
w Holandii każdy, kto ukończył 5 lat, może się zaszczepić przeciwko 
koronawirusowi. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji o tym, jak 
można umówić się na wizytę szczepienną. Mogą Państwo sami 
zdecydować, czy zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, czy też nie. 
Szczepienie jest bezpłatne.  
 
Umówili się już Państwo na wizytę szczepienną? Jeśli tak, można wyrzucić 
ten list. A może zostali Państwo zaszczepieni za granicą? Jeśli tak, proszę 
odwiedzić stronę: government.nl/proof-of-vaccination 
 
Telefoniczna rejestracja na wizytę szczepienną w GGD (w godz. 
8.00-20.00) 

- Proszę przygotować swój numer ewidencyjno-fiskalny 
(burgerservicenummer, BSN). Znajdą go Państwo w paszporcie, 
dowodzie osobistym i na karcie ubezpieczenia zdrowotnego 
(zorgpas). 

- Proszę zadzwonić pod numer 0800 7070 (bez opłat za 
połączenie). 

- Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa zdrowia. 
- Następnie należy ustalić datę i godzinę szczepienia. Otrzymają 

Państwo wiadomość e-mail z terminem wizyty szczepiennej lub 
mogą go Państwo sobie zapisać. 

 
Szczepienie bez rejestracji na wizytę 
W wielu punktach szczepień można wykonać szczepienie bez konieczności 
umawiania się na wizytę. Ich adresy można znaleźć na rządowej stronie 
internetowej prikkenzonderafspraak.nl 
  
Pytania dotyczące stanu zdrowia 
Do listu dołączony jest formularz z listą pytań. Należy go wypełnić w 
domu i zabrać go ze sobą na wizytę. 
  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect


 

   

 
Gdzie wykonywane jest szczepienie? 
Szczepionkę przeciwko koronawirusowi można otrzymać w placówce GGD 
(gminnej służby zdrowia). Po umówieniu się na wizytę otrzymają Państwo 
informację, gdzie zostanie wykonane szczepienie. 
 
Ile dawek szczepionki Państwo otrzymają? 
Zostaną Państwu podane 2 dawki. Umawiając się na przyjęcie pierwszej 
dawki, otrzymają Państwo również termin drugiego szczepienia. Jeśli 
chorowali Państwo na koronawirusa, wystarczy przyjąć jedną dawkę 
szczepionki. Należy o tym poinformować podczas rejestracji na wizytę 
szczepienną. Po podaniu 2 dawek z serii podstawowej można się też 
później umówić na szczepienie dawką przypominającą (tylko dla osób od 
12. roku życia). 
 
O czym należy pamiętać przed szczepieniem 

• Należy założyć maskę ochronną.  
• Proszę ubrać się tak, aby można było łatwo odsłonić górną część 

ramienia. 
• Należy zabrać ze sobą wypełnioną listę pytań. 
• Muszą Państwo mieć przy sobie dowód tożsamości, np. paszport, 

prawo jazdy lub dowód osobisty (od 14. roku życia). 
• Należy też zabrać ze sobą to zaproszenie na szczepienie. 

 
Zgoda rodziców/opiekunów/przedstawicieli prawnych 
Jeśli nie ukończyli Państwo jeszcze 16. roku życia, muszą Państwo przyjść 
na szczepienie ze swoim rodzicem/opiekunem lub przedstawicielem 
prawnym. Lub też proszę się z nim w tej sprawie porozumieć. Osoby, 
które ukończyły 16 lat, mogą przyjść same i nie muszą mieć zgody na 
wykonanie szczepienia. 
 
Więcej informacji 
Do tego listu dołączono dalsze informacje na temat szczepień i działań 
niepożądanych. Mogą też Państwo odwiedzić stronę coronavaccination.nl 
lub zadzwonić pod (bezpłatny) numer 0800-1351. 
Można także porozmawiać ze specjalistą ds. ochrony zdrowia, dzwoniąc 
pod numer telefonu 0800-7707707. 
 
Z poważaniem, 
  
  
  
 
J.A. van Vliet, lekarz 
kierownik programu szczepień przeciwko koronawirusowi w RIVM 
  


