1. Uzgodnienie terminu
Centrum Szczepień Powiatu Lahn-Dill znajduje się w Lahnau-Waldgirmes. Szczepienie jest tam
możliwe wyłącznie po uzgodnieniu terminu. Terminy można uzgadniać telefonicznie pod numerem
0611 505 92 888 (Hesja) lub online (www.impfterminservice.hessen.de). W odniesieniu do
mieszkańców obiektów zbiorowego zakwaterowania obowiązuje zasada: rezerwujemy termin dla
konkretnej osoby, a pracownicy opieki społecznej ds. imigracji i integracji udzielą stosownej
informacji. Wszystkie pozostałe osoby muszą uzgodnić termin we własnym zakresie.

2. Zgłoszenie się do Centrum Szczepień
Do Centrum Szczepień można dotrzeć autobusem i koleją lub samochodem. Po przybyciu w
pierwszej kolejności należy udać się do okienka rejestracji, gdzie wprowadzimy stosowne dane i
zweryfikujemy uprawnienie do otrzymania szczepienia. Proszę zabrać ze sobą dowód (osobisty),
elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, informację o wyznaczeniu terminu oraz
książeczkę szczepień (w razie jej posiadania). Proszę mieć na uwadze obowiązek noszenia
maseczki zakrywającej nos i usta lub maseczki FFP2.

3. Uzyskanie informacji
W poczekalni dostępna jest możliwość uzyskania od Centrum Szczepień dokładniejszych
informacji na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi. W razie braku arkusza
informacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody otrzymasz obydwa dokumenty, gdy
stawisz się w wyznaczonym terminie. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi informacjami i
wypełnij wymagane pola. Na życzenie dostępna jest możliwość umówienia się na konsultację z
lekarzem.

4. Szczepienie
Samo szczepienie jest przeprowadzane w strefie osłoniętej przez wykwalifikowany personel
medyczny. Szczepionka jest wstrzykiwana w ramię, podobnie jak w przypadku szczepienia
przeciwko grypie. Wystarczy niewielka ilość. Miejsce wkłucia zostanie następnie zakryte
plastrem. Szczepienie zostanie odnotowane w książeczce szczepień lub na zaświadczeniu
zawierającym wszystkie niezbędne informacje.

5. Badanie kontrolne
W dalszej kolejności trzeba będzie poczekać do 30 minut w odrębnej poczekalni pod nadzorem
lekarza. Pozwoli nam to szybko zareagować na ewentualne, jakkolwiek bardzo mało
prawdopodobne reakcje alergiczne lub inne objawy. Jeżeli czas oczekiwania minie bez żadnych
komplikacji, co jest regułą, będzie można udać się do domu.

6. Druga dawka szczepionki
Aby szczepionka przeciwko koronawirusowi mogła być w pełni skuteczna, niezbędna jest jej
druga dawka. Z tego względu wyznaczane są dwa terminy szczepień w odstępie kilku tygodni.
Sczepienie drugą dawką odbywa się również w Centrum Szczepień, a jego przebieg jest
identyczny ze szczepieniem pierwszą dawką. Proszę zabrać ze sobą: dowód osobisty,
elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, książeczkę szczepień, informację o wyznaczeniu
terminu oraz zaświadczenie o zaszczepieniu pierwszą dawką.

