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Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja
Przychodnia” zachęca wszystkich Pacjentów
do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
W naszym Zakładzie funkcjonują dwa punkty szczepień, w których uzyskacie Państwo
niezbędne fachowe informacje dotyczące szczepienia oraz zostaniecie zaszczepieni przez
wykwaliﬁkowany personel.
Zapraszamy do punktów szczepień:
w PRZYCHODNI NR 1 W Katowicach przy ul. Mickiewicza 9, tel. 32 6057177.

w PRZYCHODNI NR 13 W Katowicach przy ul. Ordona 3, tel. 32 2599491.

Uzgodnić termin szczepienia można telefonicznie, dzwoniąc na podane powyżej numery
telefonów lub osobiście udając się do punktu szczepień.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem Z bardzo dużym
prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed
zakażeniem COVID-19.

2. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
3. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy
zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem.
Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w
niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i
najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do
użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój
aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas
wszystkich do normalnego życia.

9. Powrót do normalności oznacza:

odejście od maseczek,

swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,

powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,

dalszy rozwój gospodarki,

ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,

swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,

wakacje bez ograniczeń,

poprawę jakości życia nas wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi
chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset
lat.
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