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Co musisz wiedzieć o szczepionce na Covid-19?

• Szczepienie będzie wykonane przez lekarza pierwszego kon-

taktu (GP)

• Szczepienie będzie darmowe – jeśli ktoś poprosił o zapłatę to 

może być to oszust

Jak to działa?

W zależności od lekarza pierwszego kontaktu (GP), możesz:

• Otrzymać wiadomość sms proszaca o umówienie wizyty

• Otrzymać list z ‘invitation to book a vaccine’

• Otrzymać wiadomość, że ktoś się z Toba skontaktuje, kiedy bę-

dzie Twoja kolej szczepienia. Wiadomość ta jest wysyłana, aby 

linie telefoniczne w przychodniach nie były zajęte pytaniami 

o szczepienia. Jeśli otrzymasz taka wiadomość, poczekaj na 

osobne zaproszenie na szczepienie

Szczepionka Covid-19 jest darmowa dla wszystkich

Uważaj na potencjalne oszustwa. Jeśli ktoś prywatnie proponuje 

szczepienie za pieniadze, nie jest to szczepionka NHS i jest to oszu-

stwo.
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Jak zarejestrować się u lekarza pierwszego kontaktu (GP)?

• Każdy może się zarejestrować w przychodni

• Nie potrzebujesz potwierdzenia adresu do rejestracji (ale uła-

twia to cały proces)

• Nie potrzebujesz potwierdzenia swojego status imigracyjnego, 

aby się zarejestrować

• Większość przychodni oferuje usługi tłumaczy dla pacjentów

Z jakich usług NHS możesz skorzystać za darmo?

Poniższe świadczenia NHS sa darmowe dla wszystkich:

•  Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub pielęgniarki z 

jakiegokolwiek powodu (wizyty u GP lub pielęgniarki w opiece 

pierwszego kontaktu sa darmowe dla wszystkich bez względu 

na to czy jesteś pacjentem NHS zarejestrowanym w przychod-

ni czy też pacjentem tymczasowo korzystajacym ze świadczeń 

NHS – pacjent tymczasowy to osoba, która przebywa w danym 

miejscu więcej niż 24h i mniej niż 3 miesiace)

•  Badanie na podejrzewane choroby zakaźne i leczenie, jeśli test 

będzie pozytywny

•  Usługi planowania rodziny (antykoncepcja)

•  Lecznie chorób przenoszonych droga płciowa

•  Leczenie na odziale ratunkowym (A&E), ale nie po przyjęciu na 

odział szpitalny

•  Leczenie powikłań po okaleczeniu kobiecych narzadów płcio-

wych (FGM), torturach, przemocy seksualnej i domowej (chy-

ba, że przyjechałeś do UK aby skorzystać z tej pomocy)

Jeśli zostaniesz przyjęty jako pacjent NHS (stały lub tymczasowy) i 

otrzymasz receptę, będziesz musiał pokryć jej koszty
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