
Bo uchronisz się przed COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie.
Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,
dobrowolne i skuteczne.
Pomożesz zwalczyć pandemię.
Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.
Bo szczepionki są bezpieczne – zbadaneBo szczepionki są bezpieczne – zbadane
przez polskie i unijne instytucje.
Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia.
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Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności.
Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin,
teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.
Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, 
która chroni przed zakażeniem. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z niej od kilkuset lat.

8.
9.

10.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

#SZCZEPIMYSIĘ.
TO U NAS RODZINNE

Szczepionki

Dobrowolne
Szczepienia są dobrowolne, jednak zachęcamy 
Polaków do szczepień! 

Bezpłatne
Szczepienia dla wszystkich chętnych są
całkowicie bezpłatne.

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

wiarygodne źródła informacji
oraz mapę najbliższych punktów szczepień
w Twojej okolicy znajdziesz na stronie:

POD NUMEREM: 989

Zarejestruj się na szczepienie już dziś!
Bezpłatna i całodobowa infolinia

#SZCZEPIMY
Narodowy Program Szczepień to plan, dzięki
któremu bezpiecznie i sprawnie zaszczepimy
przeciw COVID-19 mieszkańców naszego kraju. 

Obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek 
i ich dystrybucję. Zakłada również monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia.

PrzyjętyPrzyjęty przez Rząd RP jeszcze w grudniu 2020 
ustala kierunek działań w akcji szczepionkowej. Sprawdź, jak zaszczepić się przeciw

COVID-19 i dlaczego warto zrobić
to jak najszybciej!

Szczepienia
przeciw Covid-19

WIARYGODNE INFORMACJE

Jak i gdzie
mogę się zaszczepić?

10 powodów
dla których warto się zaszczepić

Gdzie szukać
sprawdzonych informacji?



JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie
przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe 
Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię: 989
lub u lekarza POZ

1

Przejdź kwalifikację z lekarzem
dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz 
zbadany przez lekarza

2

Zaszczep się
skorzystaj z bezpłatnego szczepienia
i obserwuj stan swojego zdrowia

3

Przyjmij drugą dawkę
wszystkich informacji udzieli Ci Twój
punkt szczepień.

4

Chcesz się zaszczepić i uchronić siebie 
i swoich bliskich przed zakażeniem?
Zobacz, jakie to proste.

W JAKIEJ KOLEJNOŚCI

Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycznia 2021 r.
Żeby szczepienia poszły sprawnie i objęły jak
najszybciej osoby najbardziej narażone,
podzieliliśmy proces na etapy:

Etap 0  - pracownicy sektora ochrony zdrowia

Etap  1- osoby powyżej 60. roku życia,
   pensjonariusze DPS i ZOL, służby i nauczyciele

Etap 2- osoby z chorobami przewlekłymi
   poniżej 60. roku życia

Etap 3- pozostała część społeczeństwa

 SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Żebyś mógł się zaszczepić jak najbliżej swojego 
miejsca zamieszkania, uruchomiliśmy ponad
7 500 zespołów szczepieniowych. Możesz to zrobić:

stacjonarnie w placówkach POZ
lub innych placówkach medycznych

przez mobilne zespoły szczepiące

w centrach szczepiennych
szpitali rezerwowych

GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

Znajdź punkt szczepień
w Twojej okolicy na:

BEZPIECZEŃSTWO
I RZETELNE
INFORMACJE

Jak działa?
Szczepionka wyzwala w organizmie
człowieka naturalną produkcję
przeciwciał. Stymuluje także nasze
komórki odpornościowe, tak aby chroniły 
nas przed zakażeniem COVID-19.

Dlaczego jest bezpieczna?
Szczepionka przeciw COVID-19 powstała 
zgodnie ze wszystkimi najwyższymi
standardami bezpieczeństwa.
W badania nad nią zaangażowali się
wybitni naukowcy z całego świata.
Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi
otrzymaliśmy bezpieczną i skuteczną
broń w walce z pandemią.broń w walce z pandemią.

SPRAWDZONE INFORMACJE
Na stronie gov.pl/szczepimysie
znajdziesz najświeższe informacje,
doniesienia, aktualności, komunikaty, 
wskazówki, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, a także założenia
Narodowego Programu Szczepień.




