
 

Wszystko, co musisz wiedzieć o szczepieniach na 
koronawirusa odbywających się w Asker   
 
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają lub przebywają na terenie gminy Asker mają możliwość 
zaszczepienia się na koronawirusa. Dzięki szczepionce można uniknąć poważnego przebiegu infekcji 
koronawirusem.   

Szczepienie na koronawirusa jest dobrowolne i nieodpłatne. Szczepienie należy przyjąć 2 razy, w odstępie 
dwóch tygodni. Gmina zachęca, aby jak największa liczba osób przyjęła szczepionkę na koronawirusa. 
Szczepienie jest bezpieczne.  

Rejestracja na szczepienie przeciwko koronawirusowi:  

 Kliknij w niniejszy link w celu zapisania się w kolejce do szczepienia. Możesz zapisać się sam, a także 
możesz wpisać inne osoby. Musisz mieć numer BankID.  

 Kiedy twoja kolej do szczepienia będzie się zbliżać otrzymasz SMS z linkiem do umówienia się na 
wizytę:  

 Kliknij w link otrzymany przez SMS w celu umówienia się na wizytę. 
 Wybierz datę i godzinę przyjęcia dawki 1 i dawki 2.  
 Potwierdzenie daty, godziny u miejsca szczepienia otrzymasz przez SMS.  

Masz prawo do tłumacza 

Masz prawo do tłumacza. Skorzystanie z usług tłumacza jest nieodpłatne. Jeżeli potrzebujesz tłumacza zadzwoń 
do centrum szczepień, pod numer telefonu 66 71 59 50.  

Pytania?  

Zadzwoń do centrum szczepień 66 71 59 50 w celu uzyskania informacji i instrukcji dotyczących szczepienia na 
koronawirusa. Pod podany numer dzwonić można od poniedziałku do środy, w godzinach 08:00 – 15:30, w 
czwartki w godzinach 10:00 – 15:30 i w piątki w godzinach 08:00 – 15.30. W celu uzyskania informacji na temat 
szczepienia na koronawirusa możesz również zadzwonić pod numer narodowego centrum ds. koronawirusa, tj. 
815 55 015.  

Miejsca, w których odbywają się szczepienia 

 Jeżeli masz więcej, niż 75 lat lub znajdujesz się w grupie ryzyka, szczepienie przeprowadza z zasady 
lekarz ogólny. Twój lekarz ogólny skontaktuje sie z tobą bezpośrednio.  

 Założona została klinika ds. szczepień przy Lensmannslia 4, można do niej dojść pieszo ze stacji w Asker 
i dworca autobusowego w Asker. 

Kiedy będzie twoja kolej? 

Gmina Asker przestrzega zasad dotyczących pierwszeństwa wykonywania szczepień wydanych przez władze 
państwowe.  

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszeństwa i kolejności wykonywania szczepień znajdują się na stronie 
internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) 

https://www.helseboka.app/checkin/staff/506884/login
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/


Chcesz wiedzieć więcej na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi?  Szczegółowe informacje d 
znajdują się na stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) 

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

