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Szczepienia: zaproszenie i umówienie się 

na szczepienie  

(aktualizacja do 13/07/2021 włącznie) 

 

Zaproszenie i umówienie się na szczepienia  

 

Dostaniesz osobiste zaproszenie na szczepienia listownie, e-mailem i SMS-em. 

Sam robisz rezerwacje na szczepienia. 

Na zaproszeniu jest napisane, gdzie szczepienia będą wykonane. W przypadku 

mieszkańców Antwerpii, Borsbeek, Schoten, Stabroek i Wommelgem jest to wioska 

szczepień VacCovid na Spoor Oost w Borgerhout. 

Zachowaj zaproszenie do momentu po zaszczepieniu się 2gą dawką. Z jakich 

powodów przeczytaj na stronie 'Wioska szczepień VacCovid' > 'VacCovid jest w 

strefie niskiej emisji spalin'. 

Na szczepienia umawiasz się w następujący sposób 

Można to przeczytać w zaproszeniu. Wyjaśnimy to też tutaj. Są różne możliwości: 

Na stronie www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Wypełnij kod rejestracji. 

● Wybierz 2 momenty, w których możesz przyjść na szczepienia. 

Za pomocą kodu QR 

Masz smartfon z czytnikiem kodów QR? 

● Zeskanuj kod QR z trzeciej strony listu.   

Kod QR to kwadracik zawierający białe i czarne plamki. Znajduje się na środku 

kartki, pod napisem ‘Zeskanuj poniższy kod QR swoim smartfonem, aby się 

umówić:’. 

● Automatycznie trafisz na właściwą stronę, gdzie możesz umówić się na 

szczepienia. 

Na iPhone nie musisz nic instalować. Wystarczy otworzyć aplikację kamery i 

skierować ją na kod QR. W ten sposób możesz wejść na właściwą stronę.  

W przypadku Androida często jest potrzebne zainstalowanie aplikacji czytnika QR. 
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Nie udaję Ci się i nie możesz znaleźć nikogo, kto mógłby Ci pomóc? 

Wtedy zadzwoń na miejscową infolinię ds. koronawirusa: tel. 03 435 95 55 (sprawdź 

godziny otwarcia). Z powodu dużej ilości telefonów może trochę potrwać zanim 

uzyska się pomoc.  

Można się też udać do 1 z fizycznych punktu pomocy. 

Termin 2 szczepienia 

Umówiłeś się na 1 dawkę? Wtedy dostaniesz od razu termin 2 dawki. Okres między 1 

i 2 dawką zależy od rodzaju szczepionki. 

● Pfizer: 21-50 dni  

● AstraZeneca:  

○ zaproszenie po 17 maja 2021: 51 dni 

○ zaproszenie przed 17 maja 2021: 89 dni 

● Moderna: 26-43 dni  

Uwaga: W przypadku szczepionki Johnson & Johnson wystarczy 1 dawka. 

Uważaj na fałszywe zaproszenia  

Szczepienie jest dla wszystkich darmowe, czyli: 

● nie przelewaj nigdzie pieniędzy 

● nie udostępniaj nikomu danych bankowych 

Oto jak rozpoznasz fałszywe zaproszenie: 

● Osobiste zaproszenie dostaniesz zawsze pocztą. Zachowaj więc ostrożność, 

jeżeli dostaniesz tylko SMSa lub maila. 

● Tylko władze regionalne (Flandria, Walonia i Bruksela) wysyłają zaproszenia. 

Zaproszenia od producenta szczepionki są więc fałszywe. 

● Zaproszenie na szczepienie jest zawsze imienne.  

● Dostaniesz maila zawsze z adresu cov19-vaccin@doclr.be.  

● Dostaniesz SMSa zawsze z numeru 8811. 

Na stronie safeonweb.be można znaleźć więcej wskazówek, jak rozpoznać fałszywe 

zaproszenia. 

Dostałeś fałszywą lub podejrzaną wiadomość? Poinformuj o tym 

verdacht@safeonweb.be. 

Kolejność szczepień 

Nie wszyscy mogą zostać zaszczepieni w tym samym momencie.   

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
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Dlatego możesz dostać swoje zaproszenie wcześniej lub później niż inni, ale każdy 

będzie miał szansę się zaszczepić. 

Opierając się na opinii naukowców, następujące grupy zostaną zaszczepione jako 

pierwsze: 

● mieszkańcy domów spokojnej starości 

● pracownicy służby zdrowia i opieki 

● osoby starsze 

● osoby cierpiące na przewlekłe choroby 

Dopiero potem zostanie zaszczepiona reszta ludności. 

Przeczytaj więcej na temat kolejności szczepień. 

Lista rezerwowa QVAX 

Chcesz wpisać się na listę rezerwową szczepień na koronawirusa? Zarejestruj się na 

stronie www.qvax.be. 

Obecnie większość osób, które umówiły się na szczepienie przychodzi do VacCovid. 

Dlatego niewiele szczepionek jest dostępnych dla osób wpisanych na listę QVAX. 

Jeżeli jednak są niewykorzystane szczepionki, wtedy osoby zarejestrowane zostają 

zapraszane odpowiednio do wieku. 

  

Wybór szczepionki 

Szczepionki nie można wybrać. Twoje nazwisko jest przyporządkowane do kodu. Kod 

ten z kolei jest połączony z rodzajem szczepionki, która jest dla ciebie odpowiednia.  

Szczepienie 2gą dawką odbywa się przy zastosowaniu tego samego rodzaju 

szczepionki, jaka była użyta przy pierwszej dawce. Centra szczepień posiadają 

wystarczającą ilość szczepionek odpowiedniego rodzaju, aby zapewnić zaszczepienie 

każdej osoby 2gą dawką tego samego rodzaju szczepionki. Nazwa i numer partii 

każdej szczepionki zostają zarejestrowane w Vaccinnet. W ten sposób dostaniesz 

właściwą 2gą dawkę. 

Więcej informacji 

● Strona: Laatjevaccineren.be 

● Informacje praktyczne na temat szczepień we wiosce szczepień VacCovid na 

stronie vaccovid.be.  

● Środki, testy i szczepienia na stronie www.antwerpen.be/corona. 

● Aktualne środki ustalone przez Komitet Konsultacyjny i Miasto Antwerpię. 

 

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
https://www.qvax.be/
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do
http://laatjevaccineren.be/
https://vaccovid.be/
https://www.antwerpen.be/corona
https://www.antwerpen.be/info/5f993d8e269f8b36d9179f06/laatste-coronamaatregelen

