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Drugą dawkę „Vaxzevria” mam otrzymać
po 4 tygodniach, zaś producent tej
szczepionki zaleca 12-tygodniową przerwę
pomiędzy pierwszym a drugim
szczepieniem. Jak mam się zachować?

W takiej sytuacji należy
skontaktować się z placówką
medyczną, w której podano
pierwszą dawkę szczepionki, i
umówić się na drugie szczepienie po
12-tygodniowej przerwie.

Czy mogę zrezygnować ze szczepienia?

Tak, każda osoba ma prawo zrezygnować
ze szczepienia. Szczepienia nie są
obowiązkowe.

Zadzwoń na specjalną infolinię pod
numerem +370 5 230 0123 lub
skontaktuj się mailowo pod adresem
klausimai@ulac.lt

Masz pytania dotyczące 
szczepionek i przebiegu szczepienia? 

12.
Czy w przypadku gorszego samopoczucia
po zaszczepieniu mogę otrzymać
zwolnienie lekarskie?

Tak, w celu uzyskania takiego
zwolnienia należy skonsultować się
ze swoim lekarzem rodzinnym.

Ramię za
wolność
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Pierwszym dokumentem, który należy ze sobą
wziąć, to dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku powtórnego
zaszczepienia się należy ze sobą zabrać
również kartę szczepień wydaną podczas
pierwszego szczepienia. 

2.REJESTRACJA

W jaki sposób o szczepieniach są
powiadamiane osoby, które nie posługują się
językiem litewskim?

Każdy samorząd zapewnia, że mieszkańcy są
zapraszani do szczepień w języku, którym się
posługują i który rozumieją. Biorąc pod uwagę
zamieszkujących w samorządzie
obcokrajowców, wszelkie inne istotne
informacje dotyczące szczepień i COVID-19
również powinny zostać przez samorząd
przetłumaczone.

SZCZEPIENIE

dostępny(-a) telefonicznie?

W jaki sposób zostanę powiadomiony(-a) o
szczepieniu, jeśli nie jestem stale 

W takiej sytuacji należy bezpośrednio
skontaktować się z lekarzem rodzinnym i
poinformować go o chęci zaszczepienia się.

Co należy robić, jeśli z jakiegoś powodu nie
mogę i (lub) nie umiem odpowiedzieć na
wiadomość SMS z datą, godziną i miejscem
szczepienia? 

W takim przypadku w celu potwierdzenia
chęci zaszczepienia się bądź rezygnacji
należy skontaktować się, na przykład,
telefonicznie z placówką medyczną, w której
ma zostać wykonane szczepienie. 

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie
udając się na szczepienie?

Nie mogę udać się do centrum szczepień w
wyznaczonym terminie. Czy będę miał(-a)
wyznaczony inny termin szczepienia? Gdzie
mam się zwrócić w tej sprawie? 

W celu ustalenia nowego terminu szczepienia
należy skontaktować się bezpośrednio z
placówką medyczną, w której ma się odbyć
szczepienie.

Otrzymałem(-am) zaproszenie na
szczepienie, ale jestem chory(-a). Kiedy
otrzymam następne zaproszenie na
szczepienie?

W celu ustalenia nowego terminu szczepienia
należy skontaktować się bezpośrednio z
placówką medyczną, w której ma się odbyć
szczepienie.

Jeśli odmówię szczepienia we wskazanym
terminie, kiedy będę mógł/mogła ponownie
zgłosić chęć zaszczepienia się?

W przypadku chęci zaszczepienia się, pomimo
wcześniejszej rezygnacji, istnieje możliwość
zaszczepienia się podczas masowego
szczepienia. 

Nie mogę dotrzeć do centrum szczepienia
samodzielnie. Kiedy i w jaki sposób zostanę
zaszczepiony(-a)?

Osoba, która nie może samodzielnie przybyć
do centrum szczepień z powodu choroby bądź
niepełnosprawności, może zostać
zaszczepiona w pomieszczeniach bliżej domu
(przychodni) lub osoba taka zostanie
zaszczepiona w domu. 

Dlaczego zostanę zaszczepiony(-a) nie w
swojej przychodni?

Ze względu na ograniczoną ilość szczepionek
nie wszystkie placówki lecznicze są
wyposażone w szczepionki. Z tego powodu
osoby mogą zostać zaszczepione w placówce
opieki zdrowotnej, w której nie są
zarejestrowane.

Czy mogę wybrać rodzaj szczepionki?

Tak, mieszkańcy mogą wybrać szczepionkę.
Osoby zaproszone do szczepienia zostaną
poinformowane o oferowanej szczepionce.
Jeśli osoba szczepiona odrzuci proponowaną
szczepionkę, zostanie zaszczepiona w
późniejszym czasie. Centrum szczepień
skontaktuje się z taką osobą, gdy będzie
możliwość otrzymania szczepionki innego
producenta. Jeśli centrum szczepień będzie
posiadało szczepionki przeciw COVID-19 od
kilku producentów i nie będą one
rezerwowane na drugą dawkę, pacjent
będzie mógł od razu wybrać szczepionkę,
którą chce się zaszczepić. 

Czy muszę być całkowicie zdrowy(-a), aby
móc się zaszczepić?
Osoby chore, z wysoką temperaturą lub w
okresie zaostrzenia choroby przewlekłej nie są
szczepione.

Co oznaczają skutki uboczne szczepienia?

Skutki uboczne to oznaki, że układ
odpornościowy reaguje na szczepionkę i
zaczyna wytwarzać przeciwciała, które mogą
zwalczać wirusa i zapobiegać jego
rozmnażaniu, dlatego szczepienie pozwala
uniknąć choroby lub ją osłabić.

Jakie są najczęstsze skutki uboczne
szczepienia?

Zmęczenie, ból mięśni i obrzęki w miejscu
wstrzyknięcia, ból głowy, ból mięśni i stawów,
dreszcze, gorączka. Zwykle objawy te
ustępują po kilku dniach.

Gdzie mogę się zwrócić, jeśli odczuwam
niepożądane skutki uboczne? 

Wszelkie niepożądane reakcje na szczepionkę
należy zgłosić swojemu lekarzowi i (lub)
Państwowej Agencji ds. Kontroli Leków (lit.
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba).


