
 

Informacje o szczepionce na COVID-19 dla Ciebie 

 

Szanowny Panie / Szanowna Pani, 

w Holandii szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19 jest powszechną praktyką. Ty także masz możliwość 

zaszczepienia się, jeżeli przebywasz w Holandii dłużej niż 4 tygodnie. Chętnie wyjaśnimy Ci, w jaki sposób 

rząd holenderski wysyła zawiadomienia o szczepieniach. Zależy to od zameldowania po przyjeździe do 

Holandii.  

 

Rejestracja w Podstawowej Ewidencji Mieszkańców: otrzymasz zaproszenie 

Czy jesteś zarejestrowany/a w Podstawowej Ewidencji Mieszkańców (BRP)? Jeśli tak, otrzymasz 

zaproszenie od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) na swój adres domowy, 

kiedy nadejdzie termin szczepienia dla Twojej grupy wiekowej. 

 

Rejestracja w Rejestrze Nierezydentów (RNI) za pomocą adresu e-mail: otrzymasz wiadomość 

e-mail 

Czy jesteś zarejestrowany/a w Rejestrze Nierezydentów (RNI) i czy podałeś/aś swój adres e-mail? Rząd 

prześle Ci cyfrowy biuletyn w różnych językach. Znajdziesz tam informacje o tym, kiedy możesz umówić 

się na szczepienie (w zależności od roku urodzenia) i w jaki sposób możesz to zrobić. 

 

Rejestracja w Rejestrze Nierezydentów (RNI) bez adresu e-mail: możesz zadzwonić do Miejskiej 

Służby Zdrowia (GGD) 

Kiedy tylko nadejdzie kolej na Twoją grupę wiekową, możesz umówić się na szczepienie, dzwoniąc pod 

krajowy numer telefonu Miejskiej Służby Zdrowia (GGD): 0800 – 7070. Można dzwonić w godzinach od 

8:00 do 20:00. Miej pod ręką swój numer identyfikacji socjalno-fiskalnej (BSN). Na stronie internetowej 

administracji centralnej możesz sprawdzić, jaka jest kolejność grup wiekowych. Jeśli posiadasz numer z 

platformy zarządzania tożsamością (DigiD), możesz również umówić się na wizytę online.  

 

Chciał(a)byś uzyskać więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19? 

Rząd udostępnia informacje na temat COVID-19 i szczepionki na stronie internetowej corona.steffie.nl. Te 

informacje można przeczytać w kilku językach. Również na stronie internetowej workinnl.nl można 

znaleźć informacje ogólne o COVID-19. 

Mamy nadzieję, że uzyskałeś/aś niezbędne informacje na temat tego, czego możesz się spodziewać po 

szczepieniu przeciw COVID-19. Życzymy Ci dużo radości z pracy w Holandii i dużo zdrowia! 

 

Z wyrazami szacunku 

HollandZorg 

Frank Johnsen 

dyrektor ds. klientów 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak
https://corona.steffie.nl/pl/#!/pl
https://workinnl.nl/pl/tematy/covid-19+pl/default.aspx

