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Informacja dla pełnoletnich uczennic i uczniów na temat szczepień przeciw SARS-CoV-2

W chwili obecnej liczba zakażeń osiągnęła w skali kraju zadowalająco niski poziom. Niemniej konieczne jest, zwłaszcza
także wobec dominjuącego obecnie wariantu delta wirusa SARS-CoV-2, kosekwentne kontynuowanie różnorodnych
rozważań na temat ochrony przed infekcją. Państwo, jako pełnoletni uczennice i uczniowie, mają możliwość podjęcia
decyzji o zaszczepieniu się przeciw SARS-CoV-2. Być może wielu z Was już się zapisało lub zarejestrowało na termin
szczepienia. Tym samym przyczyniacie się w znacznym stopniu do ochrony infekcją.
Dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze możliwości skorzystać z takiej oferty, a są zainteresowani szczepieniem,
podajemy poniżej wskazówki, w jaki sposób znaleźć dalsze informacje i uzyskać termin szczepienia w nieodległym
terminie:
Na stronie internetowej Robert-Koch-Institut (RKI) znajdą Państwo podstawowe informacje na temat szczepień
przeciw SARS-CoV-2. Zarówno te informacje, jak i objaśnienia dotyczące poszczególnych szczepionek, znajdują się
tam zarówno w tłumaczeniu na kilka języków jak i w języku uproszczonym.
Jeżeli zdecydują się Państwo na szczepienie, można skorzystać z kilku opcji otrzymania terminu:
o

Proszę skontaktować się przez internet z Impfportal Niedersachsen i wykonać wkazane tam kroki
prowadzące do uzgodnienia terminu. Można również umówić się na szczepienie telefonicznie, dzwoniąc
na ogólnolandową infolinię pod numerem 0800 99 88 665.

o

Kontakt do Terminbörse des Impfportals jest pomocny, jeżeli chcą Państwo otrzymać termin
możliwie szybko. Dzięki Giełdzie Terminów można po zarejestrowaniu otrzymać spontaniczną ofertę
szczepienia przez sms.

o

Równie dobrą możliwością uzyskania pełnej ochrony przez szczepienie jest zgłoszenie chęci
szczepienia u lekarza rodzinnego.

Decydując się na pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 uzyskują Państwo bardzo dobrą ochronę przed ciężkim
przebiegiem choroby w przypadku zakażenia wirusem. Zostało także udowodnione naukowo, że u osób w pełni
zaszczepionych ryzyko zarażenia innych osób wirusem jest niewielkie. Ponadto poprawia się jakość codziennego życia
osób w pełni zaszczepionych i np. nie są już potrzebne testy jako warunek uzyskania dostępu do różnych ofert. Zatem
szczepienie przyczynia się do tego, że życie Państwa z każdym dniem staje się łatwiejsze i normalniejsze.
W Dolnej Saksonii nie będzie różnic w traktowania uczniów w zakresie uczestnictwa w zajęciach szkolnych zależnie
od tego, czy są szczepieni, nieszczepieni, czy też są ozdrowieńcami. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że pełna
ochrona poszczepienna przyczyni się do poprawy jakości Waszego codzienniego życia i znacznie ułatwi
funkcjonowanie w rodzinie, szkole, podczas świąt, na urlopie itd.

