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Polnisch 

Razem przeciwko koronawirusowi – mobilne zespoły szczepień 

w Lipsku 

Szczepienia bez zapisów bezpośrednio w Państwa dzielnicy 

W ramach wspólnego projektu miasto Lipsk, Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) oraz organizacja 

non-profit Kommunale Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf (KEE) ułatwiają mieszkańcom różnych 

dzielnic Lipska zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi. 

Dołącz do nas! Szczepimy się od 22.07.2021 roku. Chrońmy siebie, nasze rodziny i osoby z naszego 

otoczenia przed konsekwencjami zakażenia koronawirusem COVID-19. 

Kiedy i gdzie odbywać będą się szczepienia? 

Pierwsza dawka szczepionki:   22.07. – 18.08.2021 r. 

Druga dawka szczepionki:  12.08. – 08.09.2021 r. 

Bez zapisów! 

Miejsca szczepień 

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

• Zentrum-West 

Dokładne lokalizacje i godziny szczepień dostępne na stronie www.impfung-leipzig.de. 

Co należy zabrać ze sobą na szczepienie? 

• Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja) 

• Kartę ubezpieczenia zdrowotnego 

• Kartę szczepień 

• Inne ważne dokumenty, takie jak paszport serca, kartę cukrzyka lub listę zażywanych leków 

  

http://www.impfung-leipzig.de/
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Jeśli jesteś w posiadaniu: 

• Wypełniony wywiad lekarski i formularz zgody na szczepienie 

przeciwko COVID-19 

• Ulotkę informacyjną dotyczącą szczepienia przeciwko COVID-19 

Arkusz informacyjny dotyczący szczepień oraz karta historii choroby w różnych językach dostępne 

w Internecie na stronach Instytutu Roberta Kocha (RKI) lub pod adresem www.impfung-leipzig.de.  

Oba dokumenty można również otrzymać na miejscu od naszych mobilnych zespołów szczepień. 

Jak wygląda szczepienie? 

Szczepienia przeprowadzane są przy użyciu zatwierdzonej szczepionki mRNA „Comirnaty” firmy 

BioNTech/Pfizer oraz zatwierdzonej szczepionki wektorowej „COVID-19 Vaccine Janssen” firmy 

Johnson & Johnson. 

Szczegółowe informacje na temat szczepionek dostępne w ulotkach informacyjnych RKI. 

Przeszkoleni pracownicy medyczni i lekarze obecni na miejscu poświęcą Państwu wiele czasu 

na przeprowadzenie wyczerpującej dyskusji edukacyjnej i odpowiedzą na Państwa pytania 

dotyczące szczepienia przeciwko koronawirusowi. 

Gdzie znajdę więcej informacji na temat usług oferowanych przez mobilne zespoły 

szczepień? 

Dokładne lokalizacje i godziny pracy oraz pozostałe aktualne informacje na temat usług oferowanych 

przez mobilne zespoły szczepień dostępne w Internecie pod adresem www.impfung-leipzig.de. 

 

 

 
INFOLINIA 

Mobilny zespół szczepień w Lipsku  
0800 0 161 161 
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