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Informacja o szczepieniu przeciwko COVID-19 dla osób, które ukończyły 80 rok życia 
 
 
Szanowni Państwo, 
Drodzy Seniorzy w stolicy kraju związkowego Hanowerze, 
 
Koronawirus może powodować poważne choroby i jest szczególnie niebezpieczny dla osób 
starszych. Jako prezydentowi miasta wyjątkowo zależy mi na Państwa zdrowiu i ochronie. 
Niestety, jak dotąd liczba szczepionek przeciwko tej chorobie jest bardzo ograniczona. Dlatego 
też szczepienia na początku muszą odbywać się stopniowo. Także w Hanowerze w pierwszej 
kolejności rozpoczęliśmy szczepienia w domach spokojnej starości i domach opieki, ponieważ 
osoby tam przebywające są szczególnie narażone na zakażenie wirusem. 
 
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat swojego szczepienia przeciwko COVID-19. 
 
1. Ustalenie terminu: 
 
Mogą Państwo umówić się na szczepienie w centrum szczepień na terenie targów w Hanowerze 
 

od dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

pod numerem telefonu: 0800 99 88 665 
(dostępny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00) 

 
lub 

 
w Internecie pod adresem: www.impfportal-niedersachsen.de 

 
. 
 
Szczepienie jest dla Państwa bezpłatne. 
 
W tej chwili nie ma jeszcze wystarczającej liczby szczepionek dla wszystkich, dlatego liczba 
wolnych terminów wizyt jest na razie ograniczona. Jeśli wszystkie terminy są już zajęte, prosimy 
o wpisanie się na listę oczekujących.  
 

 
 
 Rathaus Trammplatz 2    30159 Hannover 
 

 
 Bearbeitet von  
 Zimmer  
 TELEFON 0511 168  
 FAX 0511 168  

 Vermittlung 0511 168 0 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) Hannover 

    

Der Oberbürgermeister │ Postfach 125 │ 30001 Hannover 

 
 
 
 

http://www.impfportal-niedersachsen.de/


- 2 - 

 

 

 
Jeśli został dla Państwa zarezerwowany termin szczepienia, otrzymają Państwo pisemne 
potwierdzenie terminu.  
 
Wraz z potwierdzeniem terminu otrzymają Państwo dwa terminy wizyt, na które koniecznie należy 
przybyć. Aby uzyskać pełną ochronę, muszą Państwo zostać zaszczepieni dwukrotnie!  
 
Jeśli nie mogą Państwo pojawić się w uzgodnionym terminie szczepienia, prosimy o kontakt pod 
podanym wyżej numerem telefonu. 
 
Prosimy o przybycie do centrum szczepień tylko wtedy, gdy otrzymali Państwo 
potwierdzenie terminu! Bez terminu wizyty nie mogą Państwo zostać zaszczepieni. 
 
2. Przyjazd/transport: 
 
Komunikacją miejską można dojechać na teren targów tramwajem linii 8, kierunek Messe/Nord, 
przystanek końcowy Messe Nord. Stamtąd bezpłatny autobus zawiezie Państwa bezpośrednio 
do centrum szczepień. Po szczepieniu autobus zabierze Państwa z powrotem na przystanek 
Messe Nord.  
 
Jeśli przyjeżdżają Państwo samochodem, dojazd do centrum szczepień jest możliwy tylko przez 
bramę Tor West 1. Prosimy kierować się oznakowaniem na miejscu. Miejsca parkingowe i dojazd 
do centrum szczepień są oznakowane na terenie targów. Może Państwu towarzyszyć 
maksymalnie jedna osoba. 
 
Jeśli z powodów zdrowotnych muszą Państwo podróżować taksówką, personel centrum 
szczepień przyjmie Państwa na miejscu i zapewni pomoc. Prosimy wcześniej zapytać w swojej 
kasie chorych, czy pokryje ona w całości lub częściowo koszty przejazdu taksówką i poprosić 
lekarza rodzinnego o wystawienie zlecenia transportu osoby chorej (Transportschein).   
 
3. Usługi dodatkowe 
 
Jeśli potrzebują Państwo informacji lub wsparcia w ramach szczepień, pod numerem telefonu 
0511/168-42345 lub pod adresem impfpatinnen@hannover-stadt.de od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 9:00 - 16:00 i w piątki w godzinach 9:00 - 13:00 jest do Państwa dyspozycji zespół 
Miejskich Usług dla Seniorów (Kommunaler Seniorenservice) w Hanowerze. W razie potrzeby 
mogą tu zostać do Państwa skierowani wolontariusze, którzy wspólnie z Państwem zorganizują 
niezbędne działania przed szczepieniem. 
 
Jeżeli nie jest możliwe opuszczenie przez Państwa domu, musimy prosić o jeszcze trochę 
cierpliwości. Dopiero wówczas, gdy dostępna będzie szczepionka, która nie wymaga 
ciągłego przechowywania w lodówce, będą mogli Państwo zostać zaszczepieni w domu.  
 
4. Dokumenty: 
 
Na wizytę w celu szczepienia prosimy zabrać ze sobą: 

 

 potwierdzenie terminu 

 dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, 
legitymacja inwalidzka). Jeśli dowód osobisty stracił ważność, prosimy o zabranie ze 
sobą również karty ubezpieczenia zdrowotnego lub podobnego dokumentu oraz 

 karty szczepień (jeśli jest dostępna) 
 
Dziękujemy Państwu za chęć zaszczepienia się i pomoc w walce z koronawirusem. Chcemy 
również podziękować za wkład w walkę z koronawirusem pensjonariuszom domów spokojnej 
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starości i domów opieki, których odwiedziły już nasze mobilne zespoły i którzy zostali już 
zaszczepieni. 
 
Pozdrawiamy, życzymy Państwu zdrowia i zachęcamy, aby poprzez szczepienie się dbać także 
o zdrowie innych. 
 
 
 
Z poważaniem 
 

 
(Belit Onay) 

 

 

 
Załączniki: 

- Broszura informacyjna na temat terminu wizyty, przyjazdu i procedury w centrum 
szczepień 

- Broszura informacyjna w kilku językach   


