Przejdziemy
przez to,
razem wzmocnieni

Szczepionka
przeciw
COVID-19
Czego się spodziewać w Bolton?
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GROUPY PRIORYTETOWE

Jak już wiadomo, w całym kraju odbywają się
szczepienia przeciw COVID-19.

Grupy te zostały stworzone z uwagi na
wysokie ryzyko zgonu w przypadku zakażenia
COVID-19.

Prowadzony na szczeblu krajowym
przez NHS England, jest to
największy program szczepień, jaki
kiedykolwiek był realizowany w
naszym kraju. Działania zmierzające
do zaszczepienia całej populacji
są prowadzone w bardzo szybkim
tempie i w ostatniej chwili ulegają
wielu zmianom.
W pierwszej kolejności zostaną zaszczepione
osoby najbardziej potrzebujące. Zdecydowała
o tym niezależna grupa doradcza zwana pod
nazwą Połączony Komitet ds. Szczepień i
Immunizacji (JCVI), która regularnie doradza
podmiotom prowadzącym działalność
leczniczą w kwestiach dotyczących szczepień,
takich jak szczepienia przeciw grypie, a
ostatnio, przeciw COVID-19.

W Bolton ciężko pracujemy, aby
zaszczepić wszystkich kwalifikujących
się mieszkańców.
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Pełna lista osób:
mieszkańcy domów opieki,
Domy
osoby starsze i ich opiekunowie
opieki:

80latkowie
75latkowie
70latkowie
65latkowie
Osoby z
chorobami
współistniejącymi:

60latkowie
55latkowie
50latkowie

Wszystkie osoby w wieku 80
lat i powyżej 80 roku życia,
pracownicy służby zdrowia
na pierwszej linii frontu i
pracownicy opieki społecznej
Wszystkie osoby w wieku 75
lat i powyżej 75 roku życia
Wszystkie osoby w wieku 70 lat i
powyżej 70 roku życia Wszystkie
te 70 lat i szczególnie narażone
klinicznie
Wszystkie osoby w wieku 65
lat i powyżej 65 roku życia
wszystkie osoby powyżej 16
do 64 roku życia z chorobami
współistniejącymi szczególnie
narażone na ciężki przebieg
choroby i zgon.
Wszystkie osoby w wieku 6o
lat i powyżej 60 roku życia
Wszystkie osoby w wieku 55
lat i powyżej 60 roku życia
Wszystkie osoby w wieku 5o
lat i powyżej 60 roku życia
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N A S Z E P O D E J Ś C I E W B O LT O N

Szczepienia w Bolton rozpoczęły się 15
grudnia 2020 r. Zgodnie z zaleceniami JCVI
rozpoczęliśmy od osób powyżej 80 roku życia.
Zaczęliśmy od rejonu, w którym mieszka
najwięcej osób w tej grupie wiekowej ORAZ
gdzie znajdują się odpowiednie
punkty szczepień - musimy
przestrzegać ścisłych zaleceń
określonych przez NHS England.
To dla nas ogromne wyzwanie,
któremu musimy podołać przy
zaangażowaniu bardzo wielu
osób. Sporządzenie listy zajmie
trochę czasu, więc prosimy o
cierpliwość. Chcemy jednak
zapewnić, że jeśli należysz do
jednej z grup priorytetowych,
gdy tylko otrzymamy
szczepionki, otrzymasz
możliwość zaszczepienia
się.
Zdajemy sobie sprawę,
że będziesz mieć wiele
pytań dotyczących
programu szczepień
i postaramy się
odpowiedzieć na
część z najczęściej z
zadawanych pytań
w tej ulotce.

O D P OW I E D Z I N A T WO J E P Y TA N I A

Kiedy otrzymam szczepionkę?
Jeśli należysz do którejkolwiek z dziewięciu
grup priorytetowych, skontaktuje się z
Tobą NHS. Kiedy otrzymamy informację o
dostarczeniu kolejnej partii szczepionek,
otrzymasz zaproszenie na wizytę. Zaproszenie
zostanie wysłane w formie SMS, telefonicznie
lub listownie. Znajdzie się w nim informacja,
czy szczepienie zostanie wykonane w Twojej
przychodni, czy w innym miejscu.
Tutaj, w Bolton, dokładamy wszelkich
starań, aby jak najszybciej skontaktować
się ze wszystkimi mieszkańcami.
Podjęliśmy kroki mające na celu zapewnienie
wszystkim bezpieczeństwa oraz ograniczenie
ryzyka zakażenia, takie jak wymóg stosowania
dystansu społecznego, mycia rąk i odkażanie
sprzętu.
Personel naszych przychodni lekarskich dokłada
wszelkich starań, aby zapewnić szczepienie
każdemu, kto go potrzebuje, zapewniając
jednocześnie opiekę zdrowotną innym
pacjentom. Jeśli chcesz skontaktować się ze
swoim lekarzem rodzinnym w sprawie innej niż
szczepionka, postępuj jak dotychczas.

Jeśli czekasz na wiadomość o swoim
szczepieniu, zaczekaj aż poradnia
skontaktuje się z Tobą pierwsza.
Nie martw się - skontaktujemy się ze
wszystkimi, gdy otrzymamy informację,
że szczepionka jest już dostępna
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O D P OW I E D Z I N A T WO J E P Y TA N I A

Możesz się zastanawiać, dlaczego
przyjaciel, sąsiad lub ktoś z innej części
miasta, miał wykonane szczepienie
wcześniej niż Ty.
Wszyscy bardzo ciężko pracują, aby
programem szczepień objąć osoby, które
najbardziej ich potrzebują.

Za dostawę szczepionek
odpowiada NHS England, a gdy
tylko otrzymujemy szczepionki,
podejmujemy natychmiastowe
działania, aby szczepić mieszkańców.
Nie jesteśmy w stanie zaszczepić
wszystkich osób powyżej 80 roku
życia wraz z pierwszą dostawą, ale
pracujemy tak szybko, jak możemy.
Dostępnych jest więcej, niż jedna
szczepionka, a przechowywanie, transport i
terminy wykorzystania dawek, zależą od tego,
którą szczepionkę otrzymamy.
Chcemy zaszczepić jak największą liczbę
osób, więc gdy tylko otrzymujemy informację
o dostawie szczepionek, kontaktujemy się
z mieszkańcami, aby umówić ich na wizytę.
Program szczepień w ostatniej chwili może
ulec zmianie, ale każdy rejon Bolton otrzyma
szczepionki.
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O D P OW I E D Z I N A T WO J E P Y TA N I A

Gdzie mogę się zaszczepić?
Aby umożliwić mieszkańcom wybór miejsca
w którym chcieliby się zaszczepić, otwieramy
więcej punktów. Twoja przychodnia lekarska
może się z Tobą skontaktować za pomocą
SMS-a, telefonicznie lub listownie, aby umówić
Cię na wizytę w lokalnym punkcie szczepień.
Punkt ten może znajdować się w Twojej
przychodni lub w innym miejscu w Bolton.
Zorganizowano również duże ośrodki szczepień,
tak aby każdego tygodnia, można było
zaszczepić tysiące osób. Być może dotarł do
Ciebie już list z informacją, że możesz zgłosić się
do większego ośrodka szczepień.
Możesz skorzystać z tej oferty lub
poczekać na informację z swojej
przychodni rodzinnej.
Prawdopodobnie zostanie otwartych więcej
lokalnych punktów, również przy aptekach.
Jeśli podano Ci już pierwszą dawkę, zaczekaj na
kontakt w sprawie drugiej. Być może masz już
umówioną wizytę - prosimy o przestrzeganie
tych terminów. Jeśli nadal oczekujesz na
zaproszenie, wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Uwaga: nasze mobilne zespoły dotrą do
wszystkich domów opieki. Skontaktujemy się
również z każdą osobą, która nie jest w stanie
wychodzić z domu, w którym zorganizujemy dla
niej szczepienie.
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O D P OW I E D Z I N A T WO J E P Y TA N I A

Jak wygląda proces szczepienia

Jak działa szczepionka?

Kiedy nadejdzie Twoja pora szczepienia,
otrzymać SMS-a, telefon lub list. Kontakt
otrzymasz bezpośrednio ze swojej przychodni
lub centrali NHS.

Szczepionka powoduje, że organizm
wytwarzania przeciwciała, których zadaniem
jest ochrona organizmu przed wirusem.

Otrzymasz informację o terminie i godzinie
wizyty, na którą nie należy się spóźnić. Chociaż
kuszące jest wcześniejsze przybycie, wizyty
odbywają się według ścisłego harmonogramu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy zapewnić
dystans społeczny oraz zminimalizować kolejki
lub okres oczekiwania na własną kolej.
• Po przybyciu powita Cię kierownik
placówki, któremu przekażesz swoje dane.
Nie zapomnij o zakryciu twarzy!
• Następnie przejdziesz krótkie badanie
kontrolne, aby upewnić się, że możesz się
zaszczepić. Zostaniesz również poproszony
o wyrażenie zgody – aby potwierdzić, że
zgadzasz się na wykonanie szczepienia.
• Samo szczepienie trwa kilka sekund –
szczepionka zostanie podana w górną
część ramienia.
• • W zależności od tego, jaką szczepionkę
otrzymasz, możesz zostać poproszony o
odczekanie 15 minut w celu poddania się
obserwacji. Po tym czasie możesz odejść!
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Obie obecnie stosowane szczepionki przeciwko
COVID-19 to „szczepionki inaktywowane”, co
oznacza, że nie zawierają one COVID-19.
Szczepienie znacznie zmniejszy ryzyko zarażenia
się wirusem, a gdy dojdzie do zakażenia, może
złagodzić ciężki przebieg choroby. U osób, które
przeszły już COVID-19, szczepionka zapewni
możliwie maksymalną odporność na tę chorobę.
Czy mogę wybrać, którą szczepionkę
otrzymam?
Obecnie w Wielkiej Brytanii dostępne są dwie
szczepionki, które zapewniają bardzo wysoką
ochronę przed COVID-19 i zmniejszają ryzyko
ciężkiego przebycia choroby. Obie wymagają
podania dwóch dawek w odstępie 12 tygodni.
To, która szczepionka zostanie Ci zaoferowana,
będzie w dużym stopniu zależeć od tego,
która szczepionka będzie dostępna, o czym
prawdopodobnie dowiemy się od jednego do
dwóch dni przed zaszczepieniem.
Naszym celem jest zaszczepienie jak
największej liczby osób w krótkim okresie
czasu, co oznacza, że nie umożliwiamy wyboru
szczepionki
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Czy szczepionki zawierają składniki
pochodzenia zwierzęcego?

Obie obecnie stosowane szczepionki
nie zawierają żadnych składników
pochodzenia zwierzęcego ani jaj.
Obie szczepionki są zalecane przez
British Islamic Medical Association:
www.britishima.org
Składniki szczepionki zostały sprawdzone przez
organy regulacyjne, a informacje o składnikach
obu szczepionek, można znaleźć na stronie:
www.gov.uk/government/publications/
regulatory-approvalof-pfizer-biontechvaccine-for-covid-19
www.gov.uk/
government/
publications/
regulatoryapproval-of-covid19-vaccineastrazeneca
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BĄDŹ BEZPIECZNY

Pamiętaj…
COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową,
szczególnie podczas mówienia lub kasłania.
Wirusa można również przenieść dotykając
oczu, nosa i ust po kontakcie z zainfekowanymi
przedmiotami i powierzchniami.
Około 1 na 3 osoby zakażone koronawirusem
nie mają żadnych objawów i mogą go
rozprzestrzeniać, nie zdając sobie z tego sprawy.

Ręce. Twarz. Dystans
Ręce – regularnie myj ręce przez co
najmniej 20 sekund
Twarz – zakrywaj twarz w pomieszczeniach,
gdzie trudno jest utrzymać dystans społeczny
i gdzie możesz mieć kontakt z osobami,
których normalnie nie spotykasz
Dystans – zachowuj 2 metry odległości
od osób, z którymi nie mieszkasz, jeśli to
możliwe, lub 1 metr stosując dodatkowe
środki ostrożności (takie jak maseczka)
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Więcej informacji na temat szczepień
COVID-19 można znaleźć na stronie:
www.boltonccg.nhs.uk/patient-zone/
coronavirus
Śledź nas na Twitter: @BoltonCCG
Polub nas na Facebooku:
Wyszukaj for NHS Bolton CCG
Odwiedź naszą stronę na:
www.youtube.com/BoltonCCG
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/

