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wprowadzenie
W 2021 roku każdy, kto ukończył 18 lat, otrzyma w Holandii zaproszenie na szczepienie przeciwko
Covid-19, nawet jeśli pracujesz w Holandii jako migrant zarobkowy.
W tej białej księdze znajdziesz więcej informacji na temat działania szczepionki, warunków szczepienia i
umawiania się na szczepienie. Informacje na temat szczepionki są ważne dla każdego, kto wkrótce
będzie miał do czynienia ze szczepieniem.
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Działanie szczepionki
Szczepionki przeciw Covid-19 firmy BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen zostały
dopuszczone na rynek europejski.
Szczepionki BioNTech/Pfizer i Moderna zawierają otoczkę lipidową wraz z instrukcją (kodem), która
powoduje, że twoje komórki wytwarzają pewien rodzaj białka S („spike”). Są to takie same wypustki jak
na powierzchni koronawirusa. Układ odpornościowy rozpoznaje te białka S jako obce i zaczyna
wytwarzać przeciwciała.
Szczepionki AstraZeneca i Janssen zawierają unieszkodliwione adenowirusy wraz z instrukcją (kodem),
która powoduje, że twoje komórki wytwarzają białka S. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych
szczepionek, układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem przeciwciał.
Jeśli następnie będziesz miał kontakt z koronawirusem, będziesz chroniony przez te przeciwciała.
Zmniejsza to prawdopodobieństwo zachorowania z powodu tego wirusa.
Jeśli przechorowałeś już koronawirusa, dobrze jest się zaszczepić. Nadal istnieje ryzyko, że zarazisz się
ponownie.
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Działania niepożądane
Krótkotrwałe działania niepożądane
Po każdej szczepionce mogą wystąpić działania niepożądane. Dotyczy to również szczepionki przeciw
koronawirusowi. Dzieje się tak dlatego, że szczepionka zmusza do działania układ odpornościowy
organizmu. Układ odpornościowy chroni cię przed koronawirusem, ale może też powodować inne
objawy. Większość działań niepożądanych ustępuje w ciągu jednego do trzech dni.

Często występują następujące objawy:
•		 ból w miejscu wstrzyknięcia
•		 ból głowy
•
•
•

zmęczenie

ból mięśni
gorączka

Ciężkie działania niepożądane

Bardzo rzadko u osób po szczepieniach występują poważne działania niepożądane, które nie
występowały wcześniej. Długotrwałe działania niepożądane są rzadkie, ponieważ organizm rozkłada
szczepionkę w ciągu kilku tygodni. Następnie szczepionka wydalana jest z organizmu naturalną drogą.
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Dlaczego szczepić
Szczepienie utrudnia rozprzestrzenianie się wirusa
Szczepionka chroni przede wszystkim nas samych, ale w ostateczności także naszą rodzinę, przyjaciół i
osoby szczególnie narażone. Im więcej osób się zaszczepi, tym trudniej jest wirusowi się
rozprzestrzeniać.
Jeśli masz pytania, które odnoszą się konkretnie do twojej sytuacji, skonsultuj się ze swoim opiekunem
lub lekarzem (rodzinnym).
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Kolejność
Nie każdy może otrzymać szczepionkę w tym samym czasie. W celu ochrony słabszych członków
społeczeństwa i odciążenia opieki, Rada ds. Zdrowia podjęła decyzję o rozpoczęciu szczepień
pracowników opieki zdrowotnej, pensjonariuszy domów opieki i osób o wysokim ryzyku zdrowotnym
od stycznia 2021 r.
W międzyczasie ludzie są zapraszani na szczepienia w zależności od wieku, od osób starszych do
młodych.
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Szczepienia migrantów
zarobkowych

Zauważyliśmy, że wielu naszych migrantów zarobkowych wraca do swoich krajów, aby się zaszczepić.
Chcielibyśmy podkreślić, że nie jest to konieczne. Migranci zarobkowi mają również prawo do szczepień
w Holandii. Odbywa się to w takiej samej kolejności jak w przypadku obywateli holenderskich.
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Warunki szczepienia
Istnieją dwa ważne warunki, które musisz spełnić, aby kwalifikować się do szczepienia jako migrant
zarobkowy w Holandii:
•

jesteś zarejestrowany w RNI [rejestr nierezydentów] lub w BRP [ewidencja ludności]

•

przebywasz w Holandii dłużej niż 4 tygodnie

Poza tym kwalifikujesz się do dowolnej szczepionki. Podobnie jak w całej Holandii, nie masz wyboru,
którą szczepionkę otrzymasz.

8 szczepienia pracowników

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZCZEPIENIA W
HOLANDII
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Największą zaletą szczepienia w Holandii jest to, że nie musisz wracać do swojego kraju. Oszczędza to
sporo czasu i kosztów podróży, zwłaszcza gdy podawane są dwie dawki, jak ma to miejsce
w przypadku większości szczepień. Również w okresie pomiędzy szczepieniami możesz dalej
pracować.

Zaproszenie
Z naszych biur będziemy monitorować, kiedy nadejdzie twoja kolej na szczepienie. Będziemy aktywnie
działać i zapraszać na szczepienia.
Chcielibyśmy zachęcić cię, żebyś sam(a) sprawdzał(a), czy nadszedł czas na szczepienie. W celu
uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z osobą kontaktową w E&A. Osoba kontaktowa może
również pomóc w umówieniu terminu szczepienia i w dalszym postępowaniu.
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Działania antycovidowe
Stosuj się do zasad
W czasie, gdy ludzie są szczepieni, wszyscy musimy przestrzegać następujących zasad:
•

Zachowywać dystans 1,5 metra;

•

Nosić w miejscach publicznych maskę zasłaniającą usta i nos;

•

Unikać zatłoczonych miejsc.

Nawet jeśli jesteś już zaszczepiony, ważne jest, abyś przestrzegał tych zasad, ponieważ wirus wciąż jest
obecny, a szczepionka nie chroni w 100%.
A jeśli po szczepieniu wystąpią objawy, które wskazują na COVID-19, zrób test. Ryzyko zarażenia
wirusem COVID-19 jest bardzo małe, ale mimo to można się zarazić.
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