
Jak można umówić wizytę w punkcie szczepień?   

Umówić się na wizytę można jedynie za pośrednictwem infolinii 0800 99 88 665 lub kra-

jowego portalu internetowego www.impfportal-niedersachsen.de  Nie ma możliwości

dostania terminu w punkcie szczepień lub telefonicznie u miasta Emden.

Kto i kiedy jest szczepiony? 

Rząd federalny wydał rozporządzenie w sprawie szczepień przeciwko Covid-19, które ustala

kolejność podawania szczepionek. Więcej na portalu 

www.niedersachsen.de/coronavirus  

Gdzie znajduje się placówka szczepień?

Punkt szczepień w Emden znajduje się na tyłach  Nordseehalle (Früchteburger Weg 17-19,

26721 Emden). Dojazd i dojście przez Sielweg i tamtejszy parking. W dniu szczepie-nia

można dojechać bezpłatnie autobusem do i z punktu szczepień. Wystarczy pokazać swoje

potwierdzenie terminu na szczepienie.

Co muszę przynieść na termin szczepienie?

Prosimy o przyniesienie zawiadomienia o wizycie, oficjalnego dowodu tożsamości ze

zdjęciem (np.  dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz kartę szczepień (jeśli

dostępna). W miarę możliwości prosimy również o przyniesienie wypełnionych kwestio-

nariuszy  "Aufklärungsmerkblatt" oraz "Anamnese und Einwilligungserklärung". Jeśli

Państwo nie posiada tych dwóch dokumentów, można je otrzymać w punkcie szczepień.

Ochotniczni asystenci szczepień, pomogą Państwu chętnie przy wypełnieniu formalno-ści.

Kwestionarusze można sciągnąć ze stronie www.emden.de/impfzentrum 

Jak przebiega procedura szczepienia?

Prosimy być punktualnie. Wstęp jest możliwy tylko w określonym czasie. Przed centrum

szczepień nie ma zadaszonej poczekalni.

W punkcie szczepień następuje najpierw rejestracja. W tym celu będą wymagane powyższe

kwestionariusze. Poza tym będzie mierzona temperaturę ciała. Na drugim stanowisku

zostaną dokumenty sprawdzane i  opracowane przez pracowników. Nas-tępnie udaj się do

poczekalni. Po krótkim czasie oczekiwania,  poprosi lekarz na konsul-tację. Tam zostanie

Państwo szczegółowo poinformowane o szczepieniu i będzie miało możliwość zadawania

pytań.

Jeśli wyrazi  Państwo wraz z lekarzem zgodę na szczepienie, udaj się do jednej z czte-rech

kabin szczepień. Szczepionka jest podawana domięśniowo w górną część ramienia.

Następnie prosimy Państwa o zajęcie miejsca w poczekalni na około 15 minut w celu ob-

serwacji. Termin na drugą dawkę szczepienie otrzymają Państwo  w punkcie szczepień. W

zależności od szczepionki, nastąpi to po 3 do 12 tygodni.

Aktualne informacje można w każdej chwili znaleźć na stronie www.emden.de/impfzentrum 
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