WAŻNE

Jedynie osoby umόwione na szczepienia zostaną zaszczepione.
Prosimy nie przychodzić do punktu szczepień bez uprzednio umόwionej wizyty.

COVID-19

PRZYGOTOWANIA

Wizyty na
Szczepienia:
Wskazόwki krok po kroku

1.
2.

CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Aby siȩ dowiedzieć wejdź na stronȩ WEVax.ca
Punkty szczepień nie akceptują osόb bez
umόwionej wizyty.

PRZYGOTUJ SIĘ DO REJESTRACJI
Aby siȩ zarejestrować potrzebne bȩdą:
• Informacje kontaktowe oraz adres
• Numer karty zdrowia (jeśli ją posiadasz)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Jeżeli siȩ kwalifikujesz zarejestruj siȩ przez internet na
stronie wechu.org.

3.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji zadzwoń pod
numer 226-773-2200.

PRZYGOTUJ SIĘ DO UMÓWIONEJ WIZYTY
• Przyjmij lekarstwa i zjedz posiłki tak jak zwykle.
• Nie używaj perfumowanych produktόw.

4.

• Nałόż luźne ubranie albo koszulkȩ z krόtkim rȩkawem
aby był łatwy dostȩp do ramienia.
• Postaraj siȩ przyjechać punktualnie, nie wcześniej niż
10 minut przed wyznaczonym czasem.
Uwaga: Jeśli mają Państwo symptomy COVID-19, nie należy
zgłaszać siȩ do punktu szczepień, w takim przypadku
prosimy zadzwonić do Telehealth Ontario na bezpłatną
infoliniȩ 1-866-797-0000

5.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA UMÓWIONĄ
WIZYTĘ
• Swoją kartȩ zdrowia lub inne, rządowe dokumenty
ze zdjȩciem takie jak prawo jazdy, paszport, Kartȩ
Statusu (Status Card) lub inne prowincjonalne karty
zdrowia
• Niezbȩdne urządzenia wspomagające
(np. skuter medyczny, wόzek inwalidzki, laskȩ)
• Okulary do czytania i/lub aparat słuchowy jeśli są
potrzebne
• Maseczkȩ na twarz
• Osobȩ do pomocy, jeśli jest taka potrzeba
(np. znajomego lub członka rodziny, tłumacza, itd.)

w trakcie
wizyty

PO PRZYBYCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
• Przygotuj siȩ na co najmniej 30-60 minutowy pobyt.
• Zakończ rejestracjȩ przyjeżdżając, parkując
(bezpłatnie) oraz stosując siȩ do dalszych
wskazόwek.
• Zaszczep siȩ!
• Pozostań przez 15 minut na miejscu na obserwacji.

w dalszym
ciągu mają
Państwo
pytania

WEVax.ca

Uwaga: Wszystkie punkty szczepień mają wjazdy
dla wόzkόw inwalidzkich.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli masz ogόlne pytania dotyczące COVID-19
łącznie z pytaniami odnośnie szczepionki, wejdź na
stronȩ WEVax.ca lub zadzwoń na numer 211, 24/7
uzyskasz tam informacje na temat usług oferowanych
przez organizacje społeczne, socjalne lub rządowe
oraz jak siȩ z nimi skontaktować.
TTY/Telefon tekstowy (Usługi Transmisji Tekstu
Bell): Napisz 711 do operatora lub zadzwoń na
numer 1-800-855-0511.

