INFORMACJA Z GMINY ØVRE EIKER O SZCZEPIENIU
PRZECIW COVID-19
Przyjmij szczepionkę – ochroń siebie i innych!
Głównym celem szczepionki przeciw koronawirusowi jest
ochrona życia i zdrowia tych osób, które są najbardziej
narażone na ciężkie zachorowanie w związku Covid-19.
Szczepienie w Norwegii jest dobrowolne i nowa szczepionka
przeciwko Covid-19 jest bezpłatna. Zalecamy abyś przyjął(a)
szczepionkę kiedy otrzymasz taką ofertę.
Celem szczepienia jest:
• zredukowanie ryzyka śmierci
• zredukowanie ryzyka ciężkiego zachorowania
• podtrzymanie niezbędnych usług i infrastruktury krytycznej
• ochrona zatrudnienia
• ponowne otwarcie społeczeństwa
Gmina zachęca wszystkich mieszkanców powyżej 18 roku
życia do zarejestrowania się tak szybko jak to możliwe
używając naszego elektronicznego rozwiązania dla szczepień,
niezależnie od tego czy chcesz przyjąć szczepionkę czy nie.
W ten sposób dokonujesz rejestracji:
1) rejestracja siebie samego
2) z pomocą krewnego lub bliskiego znajomego
3) zadzwoń na infolinię szczepień
Opcja 1:
Kliknij tutaj aby się zarejestrować. Kliknij w globus na górze
po prawej stronie jeśli chcesz zamienić język na inny niż

norweski. Musisz zalogować się używając BankID. Postępuj
dalej według instrukcji. Jeśli chcesz otrzymać ofertę
szczepienia, posłużymy się z numerem telefonu, który jest
zarejestrowany, aby udzielić Ci informacji o tym, kiedy
nadejdzie Twoja kolej szczepienia.
Opcja 2:
Poproś o pomoc krewnego lub bliskiego znajomego aby się
zarejestrować. Patrz opcja 1, lub kliknij tutaj by się więcej
dowiedzieć (norweski). Osoba, która udzieli Ci pomocy musi
zalogować się używając własnego BankID, a następnie podać
właściwe dane o Tobie. Posłużymy się numerem telefonu
który jest zarejestrowany, aby udzielić Ci informacji o tym,
kiedy nadejdzie Twoja kolej szczepienia.
Opcja 3:
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na gminną infolinię
szczepień na tel. 906 83 432. Rozumiemy język norweski i
angielski. Należy spodziewać się, że będzie czas oczekiwania.
Co się dzieje po tym jak się zarejestrujesz?
Po zarejestrowaniu się otrzymasz SMS-a. Kiedy nadejdzie
Twoja kolej szczepienia, otrzymasz nowego SMS-a, który
zawiera link do systemu zamawiania wizyt. Kliknij w ten link
żeby zamówić wizytę tak szybko jak to możliwe po
otrzymaniu wiadomości tekstowej.
Dokładnie nie wiadomo kiedy szczepienie będzie wykonane,
to zależy od tego, kiedy gmina otrzyma szczepionkę.
Wezwanie może nadejść w krótkim terminie.
Szczepionka składa się z dwóch dawek, które podaje się w
ustalonych odstępach tygodniowych. Jak już zamówisz wizytę

aby przyjąć pierwszą dawkę szczepienia, automatycznie
zostanie ustalona nowa wizyta aby podać drugą dawkę.
Gdzie odbywa się szczepienie?
Z założenia wszystkie szczepienia będą się odbywać we
wcześniejszych lokalach Bergans, Loe Bruk nr. 9 na
Loesmoen, Hokksund. W zupełnie szczególnych przypadkach
poszczególni mieszkańcy mogą otrzymać ofertę wykonania
szczepienia w domu.
Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij tutaj aby otrzymać więcej informacji o Covid-19.

