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ZROZUMIEĆ KORONAWIRUSA
Szczepionka ochronna przeciwko koronawirusowi przywraca pełnię życia.

CORONA VERSTEHEN
Die Corona-Schutzimpfung bringt das volle Leben zurück.
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Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,
od ponad roku jesteśmy dotknięci pandemią koronawirusa. Wynikające z tego ograniczenia były dla
każdego bardzo duże. Życie towarzyskie musiało
zostać znacznie ograniczone, a lęki i obawy wyraźnie wzrosły.
W bardzo krótkim czasie - na szczęście dla nas
wszystkich - udało się opracować działające szczepionki. Dzięki temu szybkiemu sukcesowi naukowemu istnieje droga powrotu do normalno-ści.
Uprawianie sportu, wyjście na posiłek z rodziną i
przyjaciółmi, odwiedziny u dziadków lub wnuków
- to wszystko jest znowu w dużej mierze możliwe.
Szczepienie przeciwko wirusowi jest zdecydowanie
najskuteczniejszą ochroną przed Covid-19 i jego
rozprzestrzenianiem się. Szczepi-enia służą nie
tylko ochronie własnej, ale także całego społeczeństwa. W ten sposób możemy jes-zcze bardziej ograniczyć pandemię i złagodzić dalsze ograniczenia w
kontaktach społecznych.
Niestety, jak dotąd zaszczepiono niewystarczającą
liczbę osób - mimo że dostępna jest wystarczająca
ilość szczepionek, a obecnie istnieje nawet możliwość wyboru pomiędzy różnymi szczepionkami o
bardzo wysokiej jakości.
Dlatego musimy jeszcze lepiej informować i uświadamiać wszystkie grupy społeczne, a tym samym
promować szczepienia. W czerwcu 2021 roku Fundacja Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung wraz z
Pełnomocnikiem ds. Migracji i Partycypacji, panią
Doris Schröder-Köpf oraz Radą ds. Uchodźców w
Dolnej Saksonii rozpoczęła kampanię szczepień
w 16 językach. Lekarze w krótkich filmikach video
wyjaśniają w swoich językach ojczystych - w języku
tureckim, kurdyjskim, arabskim, francuskim, rosyjskim lub angielskim, czym jest wirus i na czym polega szczepionka.
Ponadto, niniejsza broszura ma na celu informowanie i budowanie zaufania w kwestii szczepienia
się. Mamy nadzieję, że zawarte w niej pytania i odpowiedzi rozwieją wszelkie wątpliwości i obawy
związane z koronawirusem i szczepieniami. Bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej osób zostało
dobrze poinformowanych i zaszczepiło się, tak aby
można było zwalczyć wirusa.
Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia życzą
Boris Pistorius i dr Hans Ulrich Schneider
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Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,
pandemia koronawirusa już od półtora roku
dominuje w naszym życiu - zarówno w życiu
prywatnym, jak i w całym życiu społecznym.
Nadal stawia ona przed nami wiele wyzwań i
problemów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.
Możemy jednak powiedzieć, że dzięki testom i
szczepieniom udało nam się zmniejszyć liczbę
obywateli (poważnie) dotkniętych chorobą COVID i tchnąć nowe życie w społeczeństwo, rynek
pracy i gospodarkę.
Aby w przyszłości mogło się to udać jeszcze
lepiej, bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej
osób poddało się badaniom i szczepieniom
- w interesie własnego zdrowia i zdrowia nas
wszystkich!
Równie ważne są odpowiednie informacje na
temat szczepień. Muszą być one wiarygodne i
łatwe do zrozumienia. Jest to szczególnie ważne
dla obywateli, którzy przybyli do nas z innego
kraju i nie znają jeszcze dobrze języka niemieckiego.
Obecnie istnieje wiele wielojęzycznych ofert
informacyjnych. Jedną z nich jest cyfrowa kampania wideo “ We explain for everyone “, którą
ja, jako Pełnomocnik Kraju Związkowego Dolna
Saksonia ds. Migracji i Partycypacji, zainicjowałam w czerwcu 2021 roku wspólnie z Dolnosak-

sońską Radą ds. Uchodźców i Fundacją Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung. Rząd krajowy
Dolnej Saksonii promuje również kampanię
“Jesteśmy silniejsi, gdy jesteśmy zaszczepieni”,
aby jeszcze więcej osób mogło się lepiej chronić.
Taki jest też cel broszury, którą trzymacie Państwo w rękach. Zawiera ona wszystkie ważne
fakty, wskazówki i informacje, które pomogą
Wam podjąć osobistą decyzję o szczepieniu.
Może to pomóc rozwiać wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące “zastrzyku” ochronnego.
Książeczka jest dostępna w 10 różnych językach.
To bogate kompendium faktów sprawdzonych
przez kilkunastu lekarzy i ekspertów - po raz
pierwszy nie w formie cyfrowej w internecie, lecz
wydrukowanej na papierze i solidnie oprawionej w poręczną biblioteczkę. Książki z pewnością nigdy nie znikną, a wciąż potrzebne są informacje, którye możemy dotykać i przeglądać.
Życzę Państwu w związku z tym wiele radości.
Przede wszystkim mam jednak nadzieję, że lektura tej książki wzbogaci Państwa wiedzę, abyście mogli świadomie i z czystym sumieniem
podjąć własną decyzję o szczepieniach.
Pozostańcie Państwo zdrowi!
Serdecznie pozdrawiam
Doris Schröder-Köpf
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Dlaczego należy się szczepić
przeciwko COVID-19?
Warum sollte man sich gegen
COVID-19 impfen lassen?
Wszystkie dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 zapewniają dobrą ochronę przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i są wysoce
skuteczne w przypadku ciężkich przebiegów
COVID-19. Szczepienie nie tylko chroni osobę
zaszczepioną, ale także znacznie zmniejsza ryzyko przeniesienia koronawirusa SARS-CoV-2
na inne osoby. Chroni to również osoby, które
obecnie nie mogą być szczepione, na przykład
dzieci poniżej dwunastego roku życia. Szczepienia przyczyniają się zatem w znacznym stopniu
do ochrony całego społeczeństwa. Szczepienie
na COVID-19 jest najskuteczniejszym środkiem
powstrzymania pandemii i pomoże złagodzić
ograniczenia w kontaktach dla wszystkich w
perspektywie średnioterminowej.
Szczepienia są ważne nawet w przypadku niskiej zachorowalności: obecnie wariant delta
wirusa SARS-CoV-2 szybko rozprzestrzenia się
w Niemczech, podobnie jak w całej Europie.
Wariant ten jest znacznie bardziej zakaźny niż
dominujący do tej pory wariant alfa. Dane z
badań wskazują, że pełne szczepienie zapewnia
również dobrą ochronę przed wariantem del-

ta. W przypadku szczepionek, które wymagają
dwóch dawek dla pełnej ochrony, ochrona wydaje się być znacznie niższa przy podaniu tylko
jednej dawki szczepionki.
Dla osób, które zostały w pełni zaszczepione
- jak również dla tych, które wyzdrowiały po
zarażeniu się wirusem COVID-19 - obowiązują
już pewne poluzowania i zwolnienia z obowiązujących środków ochrony przed koronawirusem. Na przykład, są one zwolnione z pozostałych ograniczeń kontaktowych, a w niektórych
przypadkach mogą być również zwolnione z
kwarantanny. W wielu sytuacjach są one traktowane tak samo jak osoby, u których wyniki testu
były negatywne. W międzyczasie dostępne jest
również cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu.
Umożliwia to udokumentowanie aktualnych
i poprzednich szczepień COVID-19 za pomocą
cyfrowego świadectwa szczepienia.
Jednak u niektórych osób możliwe jest zakażenie koronawirusem pomimo szczepienia i
przekazanie go dalej, nawet jeśli ryzyko jest
znacznie zmniejszone. Aby jak najlepiej chronić
siebie i osoby z naszego otoczenia, wszyscy powinniśmy nadal stosować formułę AHA+L+A,
zarówno ci, którzy zostali zaszczepieni, jak i ci,
którzy wyzdrowieli: zachować dystans społeczny- przestrzegać higieny - nosić maseczkę w życiu codziennym - regularnie wietrzyć - korzystać
z aplikacji ostrzegawczej Corona-Warn-App.
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Ogólne informacje na temat
szczepionek
Impfungen allgemein

Ogólne informacje na temat
szczepienia przeciwko
koronawirusowi

1.

Allgemeines zur Impfung gegen
Corona

Co to jest szczepienie?
Was ist eine Impfung?

Szczepienie to podawanie szczepionki w celu
ochrony ludzi przed chorobami zakaźnymi. Na
niektóre choroby trzeba się regularnie szczepić,
aby posiadać odpowiednią ochronę (np. tężec).
W przypadku innych chorób wystarczy jedno
lub dwa szczepienia (np. polio lub korona).
2.

W jaki sposób działają szczepionki?
Wie funktionieren Impfungen?

Szczepionka uaktywnia własne mechanizmy
obronne organizmu. Jest to tzw. układ odpornościowy. Szczepienie sprawia, że układ odpornościowy wytwarza własne substancje, aby bronić
się przed chorobą. Substancje te nazywane są
przeciwciałami.
3.

Dlaczego szczepienia są ważne?
Warum sind Impfungen wichtig?

Szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania.
Kiedy wirusy, bakterie lub grzyby dostają się
do organizmu, nazywamy to infekcją. Niektóre infekcje mogą prowadzić nawet do śmierci.
Szczepienia mogą zapobiec infekcjom, a także
szkodom zdrowotnym, które czasami pojawiają
się wiele lat później.

4.

Które szczepionki przeciwko
koronawirusowi są dopuszczone w
Niemczech?
Welche Impfstoffe gegen Corona sind
in Deutschland zugelassen?

W Niemczech dopuszczone są szczepionki producentów: BioNTech («Comernaty»), Moderna,
AstraZeneca («Vaxzevria») oraz Johnson&Johnson.
5.

W jaki sposób działają różne szczepionki?
Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

Wszystkie szczepionki uaktywniają własny
układ obronny organizmu, tzw. mechanizmy
odpornościowe, aby mógł on bronić się przed
wirusem. Z tego względu organizm wytwarza
własne substancje obronne, które chronią go
przed wirusem. Dzięki szczepieniu organizm
„uczy się” jak ma się bronić.
6.

Czym różnią się poszczególne
szczepionki pod względem
skuteczności?
Wie unterscheiden sich die Impfstoffe
in ihrer Wirksamkeit?

Co dzieje się bezpośrednio po zaszczepieniu?
Was passiert direkt nach der Impfung?

Wszystkie szczepionki zapewniają bardzo dobrą ochronę przed ciężkim zachorowaniem na
Covid-19, a nawet przed śmiercią z tego powodu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie
ma wyraźnych różnic w skuteczności poszczególnych szczepionek. Jest pewne, że wszystkie
szczepionki chronią dobrze po pierwszym i bardzo dobrze po drugim szczepieniu.
7.

Kto podlega szczepieniu i jaką
szczepionkę podawać?
Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?

W Niemczech BioNTech otrzymują głównie
młodsi ludzie w wieku od 16 do 59 lat. Szczepionka BioNTech jest obecnie zatwierdzona w
UE również dla dzieci i młodzieży w wieku od 12
lat. W tym przypadku należy poczekać na zalecenie Stałej Komisji ds. Szczepień, czy wszystkie
osoby od 12 roku życia powinny być szczepione,
czy najpierw tylko osoby z wcześniejszymi schorzeniami.
Szczepionka firmy Moderna jest obecnie dopuszczona do stosowania u osób w wieku 18 lat
i starszych.
Szczepionka Vaxzevria firmy AstraZeneca jest
również zatwierdzona dla osób w wieku 18 lat i
starszych. Stała Komisja ds. Szczepień zaleca tę
szczepionkę dla osób w wieku 60 lat i starszych.
Szczepionka firmy Johnson&Johnson jest również podawana osobom w wieku 18 lat i starszym; w tym przypadku wystarczy jedno szcze-

pienie. Jest ona również zalecana przez Stałą
Komisję ds. Szczepień tylko dla osób w wieku 60
lat i starszych.
Z kolei szczepionki BioNTech, Moderna i AstraZeneca (Vaxzevria) muszą być podawane dwukrotnie w kilkutygodniowych odstępach.
8.

Czy mogę sam/-a wybrać szczepionkę,
którą będę zaszczepiony/-na?
Kann ich mir aussuchen, mit welchem
Impfstoff ich geimpft werde?

Nie, szczepionki nie można wybierać samemu/-ej. Aczkolwiek nikt nie jest zobowiązany do
przyjęcia szczepionki. Nakaz szczepienia się jest
w Niemczech dobrowolny.

Co dzieje się bezpośrednio po
zaszczepieniu?
Was passiert direkt nach der
Impfung?
9.

Co dzieje się z moim organizmem po
podaniu szczepionki?
Was passiert nach der Impfung in
meinem Körper?

Organizm reaguje na szczepionkę i wytwarza
własne przeciwciała. Czasami pojawiają się odczuwalne reakcje organizmu, które są nieprzyjemne. Są one zazwyczaj łagodne i ustępują po
kilku dniach. Możliwe reakcje poszczepienne
to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyk-
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nięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą
również wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka, dreszcze, nudności i bóle mięśni.

miastach i gminach obowiązują specjalne przepisy dotyczące przejmowania kosztów za dojazd taksówką.

10. Dlaczego niektórzy ludzie źle się czują
po szczepieniu?
Warum geht es manchen Menschen
nach dem Impfen schlecht?

16. Co zrobić, gdy dojazd do punktu
szczepień jest niemożliwy?
Was ist, wenn ich nicht ins
Impfzentrum kommen kann?

Organizmy wszystkich ludzi są różne, dlatego
też reagują w różny sposób. Niektórzy ludzie silniej reagują na szczepionkę, inni słabiej, a jeszcze inni wcale.

Mobilne zespoły szczepień mogą przyjechać do
pana/pani domu lub może pan(i) zostać dowieziony/-a do punktu szczepień. To, czy i jak zostanie
to zrealizowane na poziomie regionalnym, leży w
gestii danego kraju związkowego.

11. Gdzie odbywają się specjalne akcje
szczepień?
Wo finden besondere Impfaktionen
statt?
Specjalne akcje szczepień odbywają się w ...
Proszę zasięgnąć informacji w wiadomościach
lokalnych, gdzie mają one miejsce.
12. Czy przed szczepieniem konieczny jest
test na koronawirusa?
Ist vor der Impfung ein Corona-Test not
wendig?
Nie. Test na koronawirusa nie jest warunkiem
realizacji szczepienia i nie jest konieczny tak długo, jak nie mamy symptomów.
13. Co należy zabrać z sobą na szczepienie?
Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Należy wziąć z sobą elektroniczną kartę pacjenta (kartę ubezpieczenia zdrowotnego), swój
dowód osobisty lub paszport i książeczkę szczepień (jeżeli ją posiadamy).
14. Kto płaci za szczepienie?
Wer bezahlt die Impfung?
Szczepienie jest bezpłatne, niezależnie od tego,
czy posiadamy ubezpieczenie ustawowe czy
prywatne. Dotyczy to również szczepień wykonywanych u lekarza rodzinnego.
15. Kto przejmuje koszty dojazdu do
punktu szczepień?
Wer übernimmt die Fahrtkosten zum
Impfzentrum?
W przypadku osób, które nie są mobilne, kasy
chorych winny pokrywać koszty za dojazd taksówką. W niektórych krajach związkowych,

17. Co zrobić, jeżeli nie mam
ubezpieczenia zdrowotnego?
Was ist, wenn ich keine
Krankenversicherung habe?
Szczepionka przeciwko koronawirusowi jest
bezpłatna, niezależnie od statusu ubezpieczenia. Koszty szczepionki są pokrywane przez kraj
związkowy.
18. Jaka jest różnica między reakcjami
poszczepiennymi a skutkami
ubocznymi?
Was ist der Unterschied zwischen
Impfreaktionen und Nebenwirkungen?
Reakcja na szczepionkę to dobry znak. Świadczy
to o tym, że szczepionka działa i organizm zaczyna się bronić.
Efekty uboczne są niedobre i mogą być niebezpieczne. Są one również niezwykle rzadkie. Typowym, ale rzadkim skutkiem ubocznym jest
reakcja alergiczna na szczepionkę.
Na przykład, jeśli po szczepieniu wystąpi gorączka i po 3 dniach nie ustąpi, należy zgłosić się
do lekarza. Ponadto, jeśli po szczepieniu szczepionką Vaxzevria firmy AstraZeneca wystąpią
silne bóle głowy, utrzymujące się przez kilka dni,
należy szybko skontaktować się z lekarzem.
19. Jakie są reakcje poszczepienne?
Welche Impfreaktionen gibt es?
Możliwe reakcje poszczepienne to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą również
wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka,
dreszcze, nudności i bóle mięśni.
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20. Jakie są skutki uboczne?
Welche Nebenwirkungen gibt es?
Wszystkie skutki uboczne są niezwykle rzadkie! W przypadku wszystkich szczepionek występują od czasu do czasu reakcje alergiczne.
W przypadku szczepionek firmy AstraZeneca
i Johnson&Johnson w niezwykle małej liczbie
przypadków występowały skrzepy krwi. BioNTech aktualnie bada, czy kilka przypadków
zapalenia mięśnia sercowego zostało wywołanych przez szczepionkę. Ponadto zaobserwowano pojedyncze przypadki ostrego porażenia
nerwu twarzowego, które zawsze ustępowały
po kilku tygodniach. Nadal nie jest jasne, czy
rzeczywiście istnieje związek ze szczepieniem.
21. Jak skuteczna jest ochrona po
otrzymaniu pierwszej dawki
szczepionki?
Wie gut bin ich durch die erste Impfung
geschützt?
VObecnie trwają jeszcze bardziej szczegółowe
badania w tym zakresie, dlatego nie ma jeszcze w pełni wiarygodnych danych. Obecnie już
pierwsze szczepienie zapewnia dobrą lub bardzo dobrą ochronę przed ciężkim lub śmiertelnym przebiegiem choroby. Trwa on jednak tylko
kilka tygodni do kilku miesięcy, dlatego (z wyjątkiem Johnson & Johnson, gdzie wymagane
jest tylko jedno szczepienie) zawsze należy wykonać również drugie szczepienie. Przy pierwszym szczepieniu otrzymuje się termin drugiego
szczepienia.
22. Jak skuteczna jest ochrona po
otrzymaniu drugiej dawki szczepionki?
Wie gut bin ich durch die zweite
Impfung geschützt?
Drugie szczepienie kończy proces szczepienia (z
wyjątkiem Johnson & Johnson, gdzie wymagane jest tylko jedno szczepienie). Powinno się ono
odbyć w każdym przypadku, ponieważ bez niego
ochrona poszczepienna uzyskana po pierwszym
szczepieniu po kilku tygodniach i miesiącach ponownie się zmniejsza.

23. Na jak długo występuje ochrona dzięki
całkowitemu zaszczepieniu się?
Wie lange bin ich durch die
vollständige Impfung geschützt?
Jest to obecnie przedmiotem bardziej szczegółowych badań. Eksperci twierdzą, że przez co
najmniej sześć miesięcy po drugim szczepieniu
nadal występuje bardzo dobra ochrona. Może
się zdarzyć, że szczepionka będzie musiała być
odnowiona. Podobna sytuacja ma miejsce w
przypadku szczepień przeciwko tężcowi. Szczepionka ta musi być odnawiana co 10 lat.
24. Czy mój wiek ma wpływ na skuteczność
szczepionki?
Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit
der Impfung?
ETak. Układ odpornościowy organizmu słabnie
wraz z wiekiem. Jednak zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy na temat szczepień, szczepionki
dopuszczone do stosowania w UE zapewniają
wystarczającą ochronę również w zaawansowanym wieku.
25. Czy mimo szczepienia mogę przenosić
wirusa lub się nim zarazić?
Kann ich das Virus trotz Impfung
übertragen?
Tak. Nawet jeśli prawdopodobieństwo jest dużo
niższe, przenoszenie wirusa jest możliwe. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przebieg choroby
u osób zaszczepionych jest na ogół łagodny.
26. Czy mogę poddać się szczepieniu,
jeżeli przebyłem/-łam infekcję
koronawirusa i znów jestem zdrowy/-a?
Kann ich mich auch impfen lassen,
wenn ich Corona hatte und wieder
gesund bin?
Tak, ale szczepienie zalecane jest w tym przypadku najwcześniej po 6 miesiącach, aby pobudzić do ponownego wytworzenia istniejącej
jeszcze wtedy obrony immunologicznej przed
wirusem.
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27. Czy po otrzymaniu szczepionki nadal
muszę nosić maseczkę i przestrzegać
zasad reżimu sanitarnego?
Muss ich nach der Impfung noch einen
Mundschutz tragen und die Hygieneregeln einhalten?
Tak. Nadal obowiązują dotychczasowe zasady
postępowania w sytuacji pandemii. Po zaszczepieniu również można przenosić koronawirusa.
W związku z tym nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa.

30. Co się stanie, jeżeli po pierwszej dawce
wynik testu będzie pozytywny?
Was ist, wenn ich nach einer ersten
Impfdosis positiv getestet werde?
Jeżeli po szczepieniu wystąpi pozytywny wynik testu, może to być spowodowane następującymi przyczynami: Osoba, która została
zaszczepiona, mogła zostać zakażona krótko
przed szczepieniem. Średni czas pomiędzy zakażeniem a pojawieniem się objawów choroby
(okres inkubacji) wynosi 5 do 6 dni.

28. Czy mogę zaszczepić się dwiema
różnymi szczepionkami?
Kann ich mit zwei verschiedenen
Impfstoffen geimpft werden?
Na szczepienie przypadają dwie dawki preparatu. Zazwyczaj przy obydwu szczepieniach podaje się ten sam preparat. Jednym z wyjątków jest
szczepionka firmy Astrazeneca. Stała Komisja
ds. Szczepień zaleca tutaj szczepienia krzyżowe: Astrazeneca jako pierwszą szczepionkę, a
następnie szczepionkę mRNA, na przykład
BioNTech, jako drugą szczepionkę.

(RKI)
Instytut Roberta Kocha
Instytut Roberta Kocha (RKI) jest wiodącą
biomedyczną instytucją badawczą
niemieckiego rządu federalnego.
Głównym zadaniem RKI jest publiczna
opieka zdrowotna.

29. Jakie mam korzyści po zaszczepieniu się?
Welche Vorteile habe ich durch eine
Impfung?
Jest pan/-i chroniony/-na przed ciężkim lub
śmiertelnym przebiegiem choroby koronawirusowej.
Dzięki szczepionce prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem jest znacznie mniejsze.
Istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że zarazi pan/-i koronawirusem inną osobę.
Poza korzyściami zdrowotnymi, może pan/-i
korzystać z wielu zajęć rekreacyjnych, które bez
szczepienia byłyby niemożliwe. Po potwierdzeniu zaszczepienia się znowu może pan/-i pójść
do kawiarni, spotykać się z przyjaciółmi i cieszyć
się większą ilością wolnego czasu.

(STIKO)
Stała Komisja ds. Szczepień
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO)
opracowuje zalecenia dotyczące
szczepień dla Niemiec. Komisja składa się
z 16 ekspertów-wolontariuszy i zajmuje
się pytaniami dotyczącymi szczepień
ochronnych i chorób zakaźnych oraz
wydaje zalecenia dotyczące szczepień.

Jakie ryzyko występuje?
Welche Risiken gibt es?

Jakie ryzyko występuje?
Welche Risiken gibt es?
31. Czy są ludzie, którzy są bardziej
narażeni na ryzyko infekcji niż inni?
Gibt es Menschen, die ein größeres
Infektionsrisiko haben als andere?
Osoby starsze i chore mają znacznie większe
ryzyko poważnego zachorowania lub śmierci z
powodu Covid 19. Osoby mające częsty kontakt
z innymi ludźmi są bardziej narażeni na ryzyko
zarażenia się. Dotyczy to np. lekarzy, pielęgniarek, osób przebywających w kwaterach zbiorowych, policji czy nauczycieli.
32. Dlaczego ludzie mieszkający w
obiektach zbiorowego zakwaterowania
są szczepieni wcześniej niż inni?
Warum werden Menschen in
Sammelunterkünften früher als andere
Menschen geimpft?
Osoby przebywające w obiektach zbiorowego
zakwaterowania są narażone na wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem, ponieważ wiele osób mieszka wspólnie na małej przestrzeni.
To sprawia, że utrzymanie dystansu jest niezwykle trudne. Dlatego szczególnie ważna jest bardzo dobra ochrona tych osób.

33. Czy po szczepieniu muszę przejść
kwarantannę?
Muss ich nach der Impfung in
Quarantäne?
Nie. Po dwukrotnym szczepieniu nie trzeba przechodzić kwarantanny. Jednak w przypadku rozprzestrzeniania się nowych wariantów choroby,
osoby dwukrotnie zaszczepione muszą również
przejść kwarantannę, jeżeli pochodzą z obszaru
o wysokim poziomie występowania wirusa lub
jeżeli przebywały tam na urlopie.
34. Czy mogę się zaszczepić, będąc w
ciąży?
Kann ich geimpft werden, wenn ich
schwanger bin?
Obecnie nie zaleca się stosowania szczepień
ogólnych w ciąży, ponieważ nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki na COVID-19
w ciąży. Jeśli istnieje duże ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u kobiety ciężarnej z powodu
wcześniejszej choroby, szczepienie może być zaproponowane w indywidualnych przypadkach
po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka
oraz po uzyskaniu szczegółowych informacji.
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W jaki sposób mogę się zaszczepić?
Wie kann ich mich impfen lassen?

35. Kto nie powinien być szczepiony?
Wer sollte nicht geimpft werden?
Osoby, które źle się czują i mają np. podwyższoną temperaturę, nie powinny się szczepić, dopóki nie wyzdrowieją.
36. Czy szczepienie powoduje
bezpłodność?
Macht die Impfung unfruchtbar?
Nie. Nie ma ani jednego naukowego dowodu na
to, że szczepienie powoduje bezpłodność.
37. Czy matki karmiące piersią mogą się
zaszczepić przeciwko COVID-19?
Können sich Mütter in der Stillzeit
gegen COVID-19 impfen lassen?
Obecnie dostępne są tylko nieliczne dane dotyczące szczepień podczas karmienia piersią.
Stała Komisja ds. Szczepień nie uważa za prawdopodobne, aby szczepienie matki podczas karmienia piersią stanowiło ryzyko dla niemowlęcia.
38. Dlaczego w przypadku niektórych
szczepionek wstrzymano szczepienia?
Wieso kam es bei manchen Impfstoffen
zu einem Impfstopp?
Szczepienia wstrzymano, ponieważ chciano
najpierw dokładniej zbadać możliwe powikłania po niektórych szczepionkach. Bezpieczeństwo wszystkich ludzi jest zawsze najważniejsze. Dlatego prowadzone są dokładne badania.

W jaki sposób mogę się
zaszczepić?
Wie kann ich mich impfen
lassen?
39. Czy muszę się zarejestrować, aby
zostać zaszczepionym?
Muss ich mich anmelden, um geimpft
zu werden?
Tak. W Dolnej Saksonii istnieje kilka możliwości
rejestracji:
Numer infolinii to: 0800 99 88 665
Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8 do 20.
Infolinia jest nieczynna w niedziele i święta.
Portal dot. szczepień:
https://www.impfportal-niedersachsen.de
Można również zadzwonić bezpośrednio do
swojego lekarza rodzinnego lub lekarzy w
swojej okolicy. Wielu lekarzy szczepi w swoim
gabinecie przeciwko koronawirusowi. Z reguły
trzeba się tam również wcześniej zarejestrować,
a czas oczekiwania wynosi kilka tygodni. W
ośrodkach dla uchodźców pracownicy socjalni
pomagają przy rejestracji.
W Arztauskunft Niedersachsen można poszukać lekarzy mówiących w wielu różnych językach:
https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

Pytania dotyczące zaświadczenia o szczepieniu
Fragen zum Impfnachweis

40. Czy istnieje możliwość konsultacji w
sprawie szczepień?
Gibt es ein Beratungsgespräch zum
Impfen?
Przed zaszczepieniem się każdy ma prawo do
konsultacji lekarskiej. Dotyczy to każdego miejsca szczepienia, zarówno w gabinecie lekarza
rodzinnego, jak i w punkcie szczepień. Wszelkie
pytania zostaną omówione. Jeśli nie zdecydował/-a się pan/-i jeszcze na szczepienie, można
skontaktować się z lekarzem rodzinnym i poprosić o konsultację.

Pytania dotyczące
zaświadczenia o szczepieniu
Fragen zum Impfnachweis
41. Co to jest żółta książeczka szczepień?
Was ist der gelbe Impfpass?
Żółta książeczka szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (także „Międzynarodowy Certyfikat Szczepień i Książeczka Szczepień”) jest
uznawanym na całym świecie, zalecanym dokumentem, który pokazuje, jakie szczepienia
zostały już wykonane.
42. Co to jest cyfrowe zaświadczenie o
szczepieniu?
Was ist der digitale Impfnachweis?
Cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu (lub świadectwo szczepień) jest dodatkowym sposobem
udokumentowania szczepień na koronawirusa.
Osoby zaszczepione mogą za jego pomocą zarządzać cyfrowo informacjami, takimi jak data

szczepienia i szczepionka, na swoim smartfonie
(w aplikacji CovPass lub Corona-Warn-App).
43. Gdzie i od kiedy otrzymuje się cyfrowe
zaświadczenie o szczepieniu?
Wo und ab wann bekommt man den
digitalen Impfnachweis?
Można je otrzymać bezpośrednio po szczepieniu u lekarza lub w punkcie szczepień. Alternatywnie można również zlecić jego wystawienie
w aptece.
44. Ile kosztuje cyfrowe zaświadczenie o
szczepieniu dla użytkownika?
Was kostet der digitale Impfpass?
Cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu jest nieodpatne.
45. Czy zawsze muszę mieć przy sobie
dowód, że zostałem/-am
zaszczepiony/-a lub ozdrowiałem/-am?
Muss ich den Nachweis, dass
ich geimpft oder genesen bin, immer
mitführen?
Do czasu dalszych wyjaśnień zaleca się, aby zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19
nosić przy sobie wraz z oryginałami świadectwa
szczepienia lub potwierdzenia szczepienia.
46. Czy można bez problemu podróżować
po Europie, bedąc w posiadaniu
cyfrowego zaświadczenia o
szczepieniu?
Kann man mit dem digitalen
Impfnachweis innerhalb Europas
problemlos reisen?
Za pomocą aplikacji CovPass Niemcy wdrażają
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Pytania dotyczące szczepień dla dzieci
Fragen zu Impfangebote für Kinder

europejski certyfikat na terenie Niemiec. Niemcy jako kraj są już połączone z tzw. europejskim
serwerem gateway. Oznacza to, że świadectwa
szczepień mogą być stosowane w całej UE, a
także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i
Szwajcarii.
47. Co zrobić w przypadku utraty
świadectwa szczepienia?
Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat
verloren habe?
W przypadku utraty świadectwa szczepienia w
formie karty szczepień lub świadectwa zastępczego dla szczepionki przeciwko koronawirusowi prosimy zwrócić się do odpowiedniego punktu szczepień lub lekarza szczepiącego.

Pytania dotyczące szczepień dla
dzieci
Fragen zu Impfangebote für
Kinder
48. Czy istnieją zalecenia dotyczące
szczepień dla dzieci?
Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?
Tak, 19 sierpnia 2021 roku Stała Komisja ds.
Szczepień (STIKO) opublikowała ogólne zalecenia dotyczące szczepień dla dzieci i młodzieży
w wieku 12 lat i starszych, po ocenie nowych
danych oraz obszernej analizie ryzyka i korzyści.

49. Dlaczego należy szczepić dzieci?
Warum sollten Kinder geimpft werden?
Szczepionka przeciwko koronawirusowi zapewnia również bezpieczną i skuteczną ochronę
przed ciężką postacią choroby COVID-19 u dzieci w wieku 12 lat i starszych.
50. Za pomocą jakiej szczepionki można
szczepić dzieci?
Mit welchem Impfstoff kann ich meine
Kinder impfen lassen?
Obie szczepionki mRNA firm BioNTech i Moderna są zalecane dla wszystkich osób w wieku 18
lat i starszych, które chcą się zaszczepić. Ponadto szczepionka BioNTech jest dopuszczona do
stosowania u dzieci i młodzieży od dwunastego
roku życia. Jednakże Stała Komisja ds. Szczepień nie podaje ogólnych zaleceń dotyczących
szczepień dla osób w wieku 12-17 lat.
51. Czy są dostępne szczepionki przeciwko
COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku
życia?
Werden schon Kinder unter 12 gegen
COVID-19 geimpft?
NNie, żadna szczepionka nie została jeszcze
opracowana i zatwierdzona dla dzieci poniżej
dwunastego roku życia. Ale dobra wiadomość
jest taka: producenci szczepionek BioNTech/Pfizer i Moderna pracują z całych sił nad tym, aby
dzieci poniżej dwunastego roku życia również
mogły być szczepione i chronione.

Pytania natury prawnej
Rechtliche Fragen

52. Gdzie mogę zaszczepić moje dzieci?
Wo kann ich meine Kinder impfen
lassen?
Dzieci i młodzież od 12 roku życia mogą się zaszczepić w tych samych miejscach co dorośli.
53. Czy moje dzieci mogą być szczepione
w innych krajach związkowych?
Kann ich meine Kinder in anderen
Bundesländern impfen lassen?
Tak. Dzieci mogą być szczepione także w innych
krajach związkowych.
54. Kto dokładnie wykonuje szczepienia w
Niemczech?
Wer genau impft in Deutschland?
W Niemczech szczepienia są realizowane w
punktach szczepień; szczepią również mobilne
zespoły szczepiące, lekarze ogólni i lekarze-specjaliści, a od 7.6.2021 także lekarze zakładowi i
prywatni.
55. Co to są mobilne zespoły szczepiące?
Was sind mobile Impfteams?
Mobilne zespoły szczepiące należą do punktu
szczepień. Są to zespoły lekarzy, którzy udają się
np. do domów opieki i domów spokojnej starości, do zbiorowych kwater dla uchodźców lub
do dzielnic mieszkaniowych, gdzie szczególnie
duża liczba osób mieszka na ograniczonej przestrzeni. Wykonują oni szczepienia bezpośrednio
na miejscu w odpowiednich warunkach medycznych.

56. Gdzie można znaleźć dalsze informacje?
Wo gibt es weiterführende
Informationen?
Dalsze informacje można znaleźć tutaj:
www.niedersachsen.de/Coronavirus
www.zusammengegencorona.de
www.impfen-gegen-corona.eu
www. covid.nds-fluerat.org

Pytania natury prawnej
Rechtliche Fragen
57. Czy szczepienie jest dobrowolne?
Ist die Impfung freiwillig?
Tak. W Niemczech zawsze sami decydujemy, czy
chcemy się zaszczepić, czy nie.
58. Czy zostanę ukarany, jeśli się nie
zaszczepię?
Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht
impfen lassen will?
Nie. Nikt nie zostanie ukarany. Szczepienie jest
dobrowolne.
59. Czy szczepienie ma wpływ na bieżące
postępowanie w sprawach dotyczących
uzyskania azylu?
Hat die Impfung Auswirkungen auf ein
laufendes Asylverfahren?
Nie. Decyzja o tym, czy ktoś się zaszczepi czy nie,
nie podlega karze i nie ma wpływu na bieżące
postępowanie w sprawach dotyczących uzyskania azylu.
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Słowniczek pandemii koronawirusa
Glossar Corona-Pandemie

Słowniczek pandemii koronawirusa
Glossar Corona-Pandemie
A/a
die
das
die
die

die
die
die
die
die
das
der
der
die
die
der
die
die
die
die
die
die
die
die
das
die
die

Absonderung,-en I odosobnienie
Abstandhalten Sg. I trzymanie dystansu społecznego
Abstandsregel,-n I reguła dot. dystansu społecznego
AHA-Regeln Pl. I reguły AHA (Trzymać dystans
społeczny! Przestrzegać higieny! Nosić maseczkę na
codzień!)
aktuell I aktualnie
Alltagsmaske,-n I maseczka do użytku codziennego
Altersgruppe,-n I grupa wiekowa
Anmeldung,-en I rejestracja
ansteckend I zaraźliwy
Ansteckungsgefahr,-en I niebezpieczeństwo zakażenia
Ansteckungsrate,-n I wskaźnik zakażenia
Ansteckungsrisiko,-en I ryzyko zakażenia
Ansteckungsweg,-e I droga zakażenia
Antikörper,- I przeciwciało (przeciwciało)
Apotheke,-n apteka
App,-s I app (App to skrót od słowa „aplikacja”)
Arzt,..e m. I lekarz
Ärztin,-nen f. I lekarz
Arzthelferin,-nen f. I asystentka lekarza
Arztpraxis,-en I gabinet lekarski
Arztauskunft,..e I informacja medyczna
Atem-Schutz-Maske,-n I maseczka oddechowa
Auffrischungsimpfung,-en I szczepienie przypominające
Ausbreitung,-en I rozprzestrzenianie się
Ausgangssperre,-n I godzina policyjna
Ausgehverbot,-e I zakaz wychodzenia
Ausnahmenverordnung,-en I rozporządzenie dot.
sytuacji wyjątkowych
Ausreisesperre,-n I zakaz wyjazdu za granicę

B/b

der Barcode,-s I kod kreskowy (Kod do odczytu
maszynowego na towarach i opakowaniach)
der Betriebsarzt,..e m. I lekarz zakładowy
die Betriebsärztin,-nen f. I lekarz zakładowy
die Behelfsmaske,-n I maseczka pomocnicza
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I maseczka
pomocnicza na usta i nos
der Bevölkerungsschutz,-e I ochrona ludności
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I Federalne
Ministerstwo Zdrowia
der Bürgertest,-s I test dla obywateli

C/ c

die Chipkarte,-n I karta chipowa
- coronafrei I bez koronawirusa
die Coronakrise,-n I kryzys wywołany pandemią
koronawirusa
die Corona-Impfverordnung,-en I rozporządzenie w
sprawie szczepień na koronawirusa
der Corona-Test,-s I test na koronawirusa
die Coronakrise,-n I Coronakrise
das Corona-Virus,-en I koronawirus
die Coronavirus-Pandemie,-n I pandemia koronawirusa

die Corona-Warn-App,-s I aplikacja ostrzegawcza
- COVID-19 I COVID-19
die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I działanie ochronne
przeciwko COVID-19
die COVID-19-Erkrankung,-en I zachorowanie na COVID-19
das COVID-Zertifikat,-e I certyfikat COVID
die CovPass-App,-s I aplikacja paszport covidowy

D/ d

Datenschutz Sg. I ochrona danych osobowych
Delta-Variante,-n I wariant delta
Desinfektion,-en I dezynfekcja
Desinfektionsmittel,- I środek do dezynfekcji
desinfizieren I dezynfekować
digitale -n COVID-Zertifikat,-e I Unijny Certyfikat
COVID
der digitale -n Impfnachweis,-e I cyfrowe świadectwo
szczepienia
- dokumentieren I dokumentować
die Drei-G-Regel,-n I zasada 3G (osoby zaszczepione,
ozdrowieńcy, osoby posiadające negatywny wynik
testu na Covid-19)

der
die
die
das
das

E/e
die
die
der
das
die
die
der
die
die
der
die
der
der
die
die
der
die

Eindämmung,-en I zahamowanie
Einreiseregeln Pl. I reguły wjazdu
Einreisestopp,-s I wstrzymanie wjazdu
Einreiseverbot,-e I zakaz wjazdu
Einreise-Verordnung,-en I rozporządzenie w sprawie wjazdu
Einschränkung,-en I ograniczenie
Einweghandschuh,-e I rękawiczka jednorazowego użytku
elektronische -n Gesundheitskarte,-n I
elektroniczna karta zdrowia pacjenta
Epidemie,-n I epidemia
Epidemiologe,-n I epidemiolog
Erkrankung,-en I zachorowanie
Erfolg,-e einer Behandlung I sukces w leczeniu
Erreger,- I zarazek
Erst- und Folgeimpfung,-en I pierwsze i kolejne
Erstimpfung,-en I pierwsze szczepienie
Erwachsene,-n m. I dorosły
Erwachsene,-n f. I dorosła

F/f

Fall-Zahl,-en I liczba przypadków
Falsch negativ I niewłaściwy negatywny wynik
Falsch positiv I niewłaściwy pozytywny wynik
FFP2-Maske,-n I maseczka FFP2 (Maseczka FFP2 to
maseczka filtrująca. Filtr nie przepuszcza prawie
żadnych kropelek.)
- freiwillig I dobrowolnie
die Freiwilligkeit,-en I dobrowolność
die Fruchtbarkeit,-en I płodność
die
die

G/ g
der
die
das
der
die
der
das

Geimpfte,-n m. I zaszczepiony
Geimpfte,-n f. I zaszczepiona
gelbe -n Heft,-e I żółta książeczka
Genesene,-n m. I ozdrowieniec
Genesene,-n f. I rekonwalescentka
Genesenennachweis,-e I świadectwo wyzdrowienia
Genesenenzertifikat,-e I certyfikat wyzdrowienia
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der gesundheitliche -n Schaden,.. I szkoda zdrowotna
das Gesundheitsamt,..er I urząd ds. zdrowia
der Getestete,-n I osoba przetestowana

H/ h
das
die
die
die
der
die
die
die
die
der
die
die
die
die

I/ i

Handdesinfektionsmittel,- I środek do dezynfekcji rąk
Handhygiene Sg. I higiena rąk
häusliche -n Absonderung,-en I domowe odosobnienie
häusliche -n Isolierung,-en I domowa izolacja
Heranwachsende,-n m. I nastolatek
Heranwachsende,-n f. I nastolatka
Hospitalisierungsrate,-n I wskaźnik hospitalizacji
Hospitalisierungsinzidenz,-en I liczba hospitalizowanych
Hotline,-s I infolinia
Hotspot,-s I hotspot (region o znacznie podwyższonym
wskaźniku choroby)
Hygiene Sg. I higiena
Hygienemaßnahme,-n I środek higieny
Hygieneregeln Pl. I reguły dotyczące higieny
Hygienevorschrift,-en I przepis dotyczący higieny

- immun I odporny (niewrażliwy, wytrzymały, zabezpieczony)
die Immunabwehr Sg. I obrona immunologiczna
die Immunisierung,-en I uodpornienie (Zwiększenie
odporności ciała przeciw zakażeniom)
die Immunologie,-n I immunologia
die Immunreaktion,-en I reakcja odpornościowa
der Immunschutz,-e I ochrona immunologiczna
die Immunschwäche,-n I osłabienie odporności
das Immunsystem,-e I układ odpornościowy
das Impfangebot,-e I oferta szczepień
die Impfauskunftspflicht,-en I obowiązek informacji na
temat szczepień
die Impfbescheinigung,-en I potwierdzenie szczepieniu
die Impfbereitschaft,-en I gotowość do zaszczepienia się
die Impfdosis,-en I dawka szczepionki
- impfen I szczepić
der Impfgegner,- m. I przeciwnik szczepienia
die Impfgegnerin,-nen f. I przeciwniczka szczepienia
das Impfheft,-e I książeczka szczepień
die Impfkampagne,-n I kampania dot. szczepień
die Impfkommission,-en I komisja ds. szczepień
der Impfnachweis,-e I świadectwo szczepienia
der Impfpass,..e I paszport szczepionkowy
die Impfpflicht,-en I obowiązek szczepienia się
die Impfpriorisierung,-en I prioryzacja szczepień
das Impfprotokollierungssystem,-e I system
protokołowania szczepień
die Impfquote,-n I udział procentowy osób zaszczepionych
die Impfreaktion,-en I odczyn poszczepienny
das Impfregister,- I rejestr szczepień
der Impfschutz,-e I odporność poszczepienna
der Impfskeptiker,- m. I sceptyk szczepienia
die Impfskeptikerin,-nen f. I sceptyk szczepienia
der Impfstatus,- I status szczepienia
der Impfstoff,-e I szczepionka
die Impfstoffknappheit,-en I niedobór szczepionek
der Impfstopp,-s I wstrzymanie szczepienia
die Impfstrategie,-n I strategia dot. szczepień

der
die
die
der
das
das
die
die
die
die
das
das
die
die
der
die
die
die
die
die
der
die
die

Impftermin,-e I termin szczepienia
Impfung,-en I szczepienie
impfwillig I chętny(a) na przyjęcie szczepionki
Impfwilligkeit,-en I gotowość do zaszczepienia się
Impfzeitpunkt,-e I czas szczepienia
Impfzentrum,-en I punkt szczepień
Impfzertifikat,-e I certyfikat szczepienia
Infektion,-en I zakażenie
Infektionskette,-n I łańcuch zakażeń
Infektionskrankheit,-en I choroba zakaźna
Infektionsrate,-n I wskaźnik zakażeń
Infektionsrisiko,-en I ryzyko zakażenia
Infektionsschutzgesetz,-e I eustawa o ochronie
przed zakażeniami
Infektionswelle,-n I fala zakażeń
Infektiosität,-en I zaraźliwość
infizieren I zarazić
Infizierte,-n m. I zarażony
Infizierte,-n f. I zarażona
Information,-en I informacja
Inkubationszeit,-en I okres inkubacji (Czas między
zarażeniem się zarazkiem i wystąpieniem pierwszych
objawów choroby)
Intensivpflegestation,-en I oddział intensywnej terapii
Inzidenz,-en I zachorowalność (Liczba nowych
zachorowań w jednej grupie osób lub w określonym czasie)
Inzidenzwert,-e I wskaźnik zapadalności
Inzidenzstufe,-n I stopień zapadalności
Isolation,-en I izolacja

J/ j

der Jugendliche,-n m. I małoletni
die Jugendliche,-n f. I małoletnia

K/k

die KN95-Maske,-n I maseczka KN95 (Maseczka KN95
to maseczka oddechowa, filtrująca cząsteczki.)
die Kinderimpfung,-en I szczepienie dzieci
der Kinderwunsch,..e I pragnienie posiadania dziecka
der Kontakt,-e I kontakt
die Kontaktbeschränkung,-en I ograniczenie w kontaktach
die Kontaktperson,-en I osoba kontaktowa
die Kontaktsperre,-n I wstrzymanie kontaktu
die Kontaktübertragung,-en I przenoszenie przez styczność
das Kontaktverbot,-e I zakaz kontaktu
das Krankenhaus,..er I szpital
die Krankenversicherung,-en I ubezpieczenie zdrowotne
die Krankenversicherungskarte,-n I karta ubezpieczenia
zdrowotnego
das Krankheitsanzeichen,- I objawy choroby

L/l

die Landesbehörde,-n I organ krajowy
das Landesgesundheitsministerium Sg. I krajowy urząd
ds. zdrowia
die Latenzzeit,-en I okres utajenia (Czas pomiędzy
zarażeniem się zarazkiem a wystąpieniem pierwszych
objawów choroby)
der Lockdown,-s I lockdown (Działanie przeprowadzone
w ramach ochrony przed zarażeniem się w celu zwal
czenia pandemii)
die Lockerung,-en I poluzowanie
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M/m
die
die
die
der
das
der

die
der
der
die
-

Maske,-n I maseczka
Maskenpflicht,-en I obowiązek noszenia maseczek
medizinische -n Maske,-n I maseczka medyczna
Mindestabstand,..e I minimalny dystans
mobile -n Impfteam,-s I mobilny zespół szczepiący
mRNA-Impfstoff,-e I szczepionka mRNA (W przypadku
szczepionek mRNA do wzmocnienia odporności posz
czepiennej nie wykorzystuje się zarazków lub ich ele
mentów (antygeny)
Mund-Nasen-Bedeckung,-en I osłona ust i nosa
Mund-Nasen-Schutz,-e I ochrona ust i nosa
Mutant,-en I zmutowany wariant (istota żyjąca
zmieniona genetycznie)
Mutation,-en I mutacja (zmiana, przeobrażenie)
mutieren I mutować (zmieniać, przemieniać,
przeobrażać, przeistaczać)

N/ n
die
der
die
die

Nebenwirkung,-en I skutek uboczny
negative -n PCR-Test,-s I negatywny wynik testu PCR
Neuinfektion,-en I nowe zakażenie
Neuinfektionszahl,-en I liczba nowych zakażeń

O/o

die OP-Maske,-n I maseczka chirurgiczna

P/p

die Pandemie,-n I pandemia
der PCR-Test,-s I test PCR (Diagnostyka molekularno-bilogiczna
mająca na celu wykrycie infekcji,choroby dziedzicznej lub
ojcostwa za pomocą wymazu, zwłaszcza z jamy ustnej,
nosogardzieli i jamy gardłowej.)
das Präparat,-e I preparat
das Pflege- und Altersheim,-e I dom spokojnej starości
der positive -n PCR-Test,-s I pozytywny wynik testu PCR
die Präventionsmaßnahme,-n I działanie prewencyjne
der Privatarzt,..e m. I lekarz prywatny
die Privatärztin,-nen f. I lekarz prywatny
die Produktinformation,-en I informacje o produkcie

Q/q

der QR-Code,-s I kod QR (QR = „Quick Response“.= Kod QR
to kod składający się z czarnych i białych pól)
die Quarantäne,-n I kwarantanna
die Quarantänestation,-en I oddział kwarantanny
die Quarantänepflicht,-en I obowiązek kwarantanny
die Quarantänezeit,-en I okres kwarantanny

R/ r

der R-Wert,-e I „R“ oznacza współczynnik reprodukcji.
Odnosi się to do liczby osób, które przeciętnie są zarażone
przez osobę zarażoną koronawirusem. Wartość R można
więc również nazwać wskaźnikiem zakażeń.
die räumliche -n Distanzierung,-en I dystans przestrzenny
die Regelung,-en I dystans przestrzenny
das Risiko,-en I ryzyko
das Risikogebiet,-e I obszar ryzyka
die Risikogruppe,-n I grupa ryzyka

S/ s

die Sammelunterkunft,..e I kwatera zbiorcza
Sars-CoV-2 I Sars-CoV-2
(choroba zakaźna wywołana przez wirusy)

die
der
die
die
die
die
die
der
der
der
die
das
der
die
die
das

Schulschließung,-en I zamknięcie szkół
Schutz gegen Corona Sg. I ochrona przed koronawirusem
Schutzimpfung,-en I szczepienie ochronne
Schutzmaßnahme,-n I działanie ochronne
Schutzverordnung,-en I zarządzenie w sprawie
działań ochronnych
Schwangere,-n I kobieta w ciąży
Schwangerschaft,-en I ciąża
Selbsttest,-s I autotest
Shutdown,-s I zamknięcie (Wstrzymanie życia
publicznego jako środek masowej kwarantanny)
Sicherheitsabstand,..e I bezpieczny dystans
Sieben-Tage-Inzidenz,-en I 7-dniowy wskaźnik
zachorowal-ności
Social Distancing Sg. I zachowanie dystansu
społecznego
soziale -n Kontakt,-e I kontakt społeczny
Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I Stała
Komisja ds. Szczepień
Stillzeit,-en I okres karmienia piersią
Symptom,-e I symptom

T/t

Terminvergabe,-n I udzielanie terminów
Testergebnis,-se I wynik testu
Testnachweis,-e I potwierdzenie testu
Testnachweispflicht,-en I obowiązek potwierdzenia
testu
die Testpflicht,-en I obowiązek wykonania testu
das Testzertifikat,-e I certyfikat testu
die Triage,-n I klasyfikacja według stopnia obrażeń
(Prioryzacja dużej ilości pacjentów w czasie wypadków
masowych, katastrof i pandemii)
- triagieren I klasyfikować według stopnia obrażeń
(Prioryzowanie dużej ilości pacjentów w czasie
wypadków masowych, katastrof i pandemii)
die
das
der
die

V/v

das Vakzin,-e I szczepionka (fachowe pojęcie med. dot.
szczepionki)
der Vektorimpfstoff,-e I szczepionka wektorowa
der Verabreichungsort,-e I miejsce podania
der Versicherte,-n m. I ubezpieczony
die Versicherte,-n f. I ubezpieczona
die Vertragsarztpraxis,-en I gabinet lekarza kontraktowego
der Virologe,-n m. I wirolog
die Virologin,-nen f. I wirolog
das Virus,-en I wirus
die Viruserkrankung,-en I choroba wirusowa
die Virusvariante,-n I wariant wirusa
die Vorerkrankung,-en I schorzenie poprzedzające
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I środek
zaradczy identyfikowalności

W/w

die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. (WHO) I
Światowa Organizacja Zdrowia
die Wirksamkeit,-en I skuteczność

Z/z

die Zweitimpfung,-en I drugie szczepienie

Sie können weitere Exemplare dieser
Broschüre unter folgenden
Adressen bestellen:
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
Tiedthof I Goseriede 4
30159 Hannover
felek.gueler@lotto-sport-stiftung.de

Verlag für Kommunikation
Hellweg 1
44787 Bochum
Telefon (0234) 68 54 91
ethemyilmaz@t-online.de

Dla własnej ochrony liczy się każda szczepionka.

Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.

Dla wspólnej ochrony liczy się każda szczepionka.

Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

