
 
 

 

 

Informacje o szczepieniu na koronawirusa dla imigrantów w Hämeenlinna 

 

Szczepionka na koronawirusa jest przydatna, ponieważ skutecznie zapobiega poważnej chorobie 

wywołanej przez wirus SARS-CoV2. W najgorszym przypadku koronawirus może spowodować 

pobyt w szpitalu, a nawet śmierć. Ryzyko poważnej choroby jest największe u ludzi starszych i osób 

z chorobami przewlekłymi. Również inne osoby dorosłe powinny się zaszczepić. Szczepienie na 

koronawirusa jest bezpłatne dla wszystkich. 

Wiele krajów wymaga, aby przyjeżdżający do nich podróżni mieli świadectwo szczepienia lub 

zaświadczenie o przebytej chorobie. 

W Finlandii wydano rozporządzenie dotyczące kolejności szczepień. Najpierw zostały zaszczepione 

osoby starsze i personel medyczny .  

• Obecnie szczepione są osoby powyżej 12 roku życia. 

• Druga dawka szczepienia podawana jest w odstępie 6-8 tygodni od pierwszej dawki. 

• Trzecia dawka szczepienia podawana jest osobom z bardzo obniżoną odpornością. Osoby 

te są poddatne na zarażenie się koronawirusen z powodu np. choroby płuc, cukrzycy czy z 

powodu choroby nowotworowej. 

MIEJ PRZY SOBIE KARTĘ POTWIERDZAJĄCĄ TOŻSAMOŚĆ (np. kartę Kela) PRZY REZERWACJI I 

PODCZAS WIZYTY 

 

Na szczepienie możesz umówić się telefonicznie lub elektronicznie.  

• Jeśli masz login i hasło bankowe, możesz zarezerwować spotkanie drogą elektroniczną pod 

adresem www.koronarokotuksetkantahame.fi  

• Możesz też zadzwonić na infolinię 03 6219893. Twój numer zostanie zapisany w systemie i 

oddzwonimy do Ciebie później. Uwaga!  Wizyty w celu szczepienia nie można 

zarezerwować w przychodni. Jednakże jeśli musisz odwołać szczepienie z ważnego 

powodu, możesz powiadomić o tym przychodnię. 

• W razie potrzeby możesz również uzyskać pomoc przy rezerwacji szczepienia w punkcie 

info dla imigrantów Kastelli w dni powszednie pon - pt 9:00-11:00. 

https://www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli/ 
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PUNKT SZCZEPIEŃ znajduje się w Verkatehdas, adres Paasikiventie 2, duże centrum kultury z 

czerwonej cegły.  

 

W dni szczepień personel kieruje pacjentów na szczepienia we właściwe miejsce na parkingu, przy 

drzwiach wejściowych i wewnątrz. Prosimy o przybycie na miejsce 5 minut przed wyznaczoną 

godziną szczepienia. 

PRZED PRZYBYCIEM PAMIĘTAJ: pacjent powinien być zdrowy, nie mieć kataru, kaszlu, gorączki, 

bólu gardła. Razem z Tobą może być co najwyżej jedna osoba towarzysząca. Szczepienia nie wolno 

przeprowadzać podczas kwarantanny lub przebywanej choroby wywołanej koronawirusem. Weź 

ze sobą potwierdzenie tożsamości (kartę Kela). 

Przy drzwiach znajduje się automat do dezynfekcji rąk i maski, z których należy skorzystać.  

Szczepienie wykonywane jest za pomocą zastrzyku w ramię. Ubierz się w taki sposób, żeby ramię 

było łatwo dostępne.  Po szczepieniu należy przez chwilę usiąść i poczekać przed opuszczeniem 

punktu szczepień. 

PO SZCZEPIENIU Zwykle nie ma objawów, ale u niektórych osób mogą następnego dnia wystąpić 

gorączka, ból głowy lub niewielki ból/swędzenie w miejscu szczepienia. 

Szczepionkę przypominającą podaje się w ciągu 3 miesięcy od podania pierwszej dawki, a związana 

z tym wizyta zostanie zarezerwowana przy pierwszej szczepionce. 
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