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Szczegóły akcji w pigułce 
 

Miejsce: Wolstein Center przy Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115. Termin: od 17 
marca (czynne siedem dni w tygodniu przez osiem tygodni) 
Godzina: od 8:00 do 20:00 
Jak umówić się na szczepienie: 

Mieszkańcy stanu Ohio kwalifikujący się obecnie do zaszczepienia mogą umawiać się na szczepienie:  

• Przez stronę internetową gettheshot.coronavirus.ohio.gov; w polu wyszukiwania wpisz kod pocztowy 44115. 
• Telefonicznie pod numerem: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

• Osobiście u pracowników instytucji państwowych i federalnych odwiedzających w domach mieszkańców niektórych 

społeczności. 
Co ze sobą zabrać: Akceptujemy różne dokumenty tożsamości  na potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie wymagamy 
potwierdzenia obywatelstwa ani statusu pobytu. 
Koszt: Brak opłat, ubezpieczenie nie jest 
wymagane. Parking: Bezpłatny. 
Pomoc przy transporcie: Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać pomoc przy transporcie, na przykład bezpłatny bilet GCRTA, 
usługi współdzielonych przejazdów, przejazd organizowany w ramach transportu osób starszych i lokalne kościoły. 
Organy prowadzące: Departament Zdrowia Stanu Ohio, Gwardia Narodowa Stanu Ohio oraz Agencja Zarządzania Kryzysowego 
Stanu Ohio przy wsparciu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA),  Departamentu Obrony USA, miasta Cleveland, 
hrabstwa Cuyahoga i Cleveland State University. 

Strona internetowa: http://bit.ly/MassVaxOhio 

Dowiedz się więcej: Odpowiedzi na pytania dotyczące szczepionek na COVID-19 znajdziesz na stronie coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Zagadnienia do omówienia 

Ośrodek szczepień masowych 

• Wszystkie dostępne szczepionki na COVID-19 są bezpieczne i skutecznie zapobiegają przed ciężkim 
przebiegiem choroby, hospitalizacją i śmiercią z powodu COVID-19. 

• Szczepienie na COVID-19 jest bezpłatne, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia. 

• Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. Nie wymagamy potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania.  
Świadczeniodawca będzie musiał potwierdzić twoje imię, nazwisko i wiek. 

• Aby umówić się na szczepienie na COVID-19 w Wolstein Center, wejdź na stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov lub 
zadzwoń pod numer 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Aby podczas rejestracji online znaleźć lokalizację Wolstein 
Center, w wyszukiwarce wpisz kod pocztowy 44115. 

  

• Począwszy od 17 marca szczepienia będą dostępne siedem dni w tygodniu od 8:00 do 20:00. 

• Możliwa jest pomoc przy transporcie. Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać pomoc przy transporcie, na przykład 
bezpłatny bilet GCRTA, usługi współdzielonych przejazdów, przejazd organizowany w ramach transportu osób 
starszych i lokalne kościoły. 

• Parking jest bezpłatny. 

• Szczepienia masowe są organizowane w celu zaszczepienia na COVID-19 społeczności Cleveland we współpracy z 
Departamentem Zdrowia Stanu Ohio, Gwardią Narodową Stanu Ohio oraz Agencją Zarządzania Kryzysowego Stanu 
Ohio przy wsparciu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), Departamentu Obrony USA, miasta 
Cleveland, hrabstwa Cuyahoga i Cleveland State University. 

• Więcej informacji znajdziesz na stronie  coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Szczepionki na COVID-19 

• Wszystkie szczepionki na COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Szczepionki na COVID-19 dostępne obecnie w USA zostały 
poddane rygorystycznym testom i skutecznie zapobiegają przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i śmiercią z 
powodu COVID-19. Proces opracowywania szczepionki na COVID-19 obejmował szereg kroków zbliżonych do tych 
stosowanych przy tworzeniu wcześniejszych szczepionek np. przeciw grypie czy ospie wietrznej. Agencja Żywności i 
Leków (FDA) i niezależni specjaliści w dziedzinie medycyny zapewniają, że szczepionki te są poddawane dokładnej i 
rygorystycznej ocenie.  

• Nie zastosowano żadnej drogi na skróty. Szczepionki na COVID-19 można było szybciej opracować dzięki dekadom 
badań i solidnym podstawom, a także dzięki strategicznym wysiłkom na rzecz usprawnienia procesów i zmniejszenia 
formalności administracyjnych. 

• Szczepionka na COVID-19 nie powoduje zachorowania na COVID-19. Szczepionka nie zawiera żywego wirusa, co oznacza, 
że nie 

można się nią zarazić COVID-19 ani w wyniku jej przyjęcia uzyskać pozytywnego wyniku testu na COVID-19.  

• Badania nad szczepionką na COVID-19 należą do największych w historii. Zazwyczaj w badaniu nad szczepionką bierze 
udział około 5 000 uczestników. W badaniu klinicznym nad szczepionką Moderny uczestniczyło 30 000 osób, a w 
badaniach Johnson & Johnson i Pfizer-BioNTech po około 43 000. 

• Nie stwierdzono związku między szczepionką na COVID-19 a niepłodnością lub poronieniem. Nie ma dowodów 
potwierdzających, że szczepionki na COVID-19 powodują niepłodność lub zwiększają ryzyko poronienia. 

• Szczepionki na COVID-19 nie zmienią twojego DNA ani kodu genetycznego.  Żadna szczepionka na COVID-19  

nie zmienia ani nie modyfikuje kodu genetycznego danej osoby. Uczą one organizm, jak chronić się przed przyszłą infekcją. 

• Zastrzyk szczepionki NIE wprowadza żadnych mikrochipów ani urządzeń lokalizacyjnych. Szczepionki nie 
zawierają mikrochipów, nanochipów, lokalizatorów RFID ani innych urządzeń, które mogłyby w jakikolwiek 
sposób śledzić lub kontrolować twoje ciało. 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Działania niepożądane są łagodne i obejmują typowe sygnały budowania odporności organizmu.  Podobnie jak w 
przypadku działań niepożądanych przy innych szczepieniach, np. na grypę, powinny one ustąpić w ciągu kilku dni.  
Wśród zgłaszanych reakcji pojawiły się utrzymujące się przez 1-2 dni ból i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, bóle ciała, 
ból głowy lub gorączka. Rzadko występują silne reakcje lub wstrząsy anafilaktyczne. Jeśli występują u ciebie alergie — 
zwłaszcza silne, w tym ostre reakcje alergiczne na inne szczepionki lub ich składniki — omów kwestię przyjęcia 
szczepionki na COVID-19 ze swoim lekarzem, który oceni ryzyko i przekaże więcej informacji na temat możliwości 
bezpiecznego zaszczepienia. Władze stanu Ohio, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz amerykańska 
Agencja Żywności i Leków (FDA) monitorują dystrybucję i wszelkie negatywne reakcje na szczepienie. 

• Przyjmując szczepionkę na COVID-19, nie poniesiesz żadnych kosztów z własnej kieszeni. Świadczeniodawca może 
poprosić cię o informacje dotyczące ubezpieczenia, uczestnictwa w programie Medicare lub Medicaid, gdyż 
świadczeniodawcy mogą pobierać od ubezpieczycieli opłatę administracyjną. Sam nie będziesz musiał uiszczać żadnych 
opłat. 

• Badania kliniczne nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek obejmowały zróżnicowane przekrojowo grupy 
ludzi, w tym społeczności w przeszłości mniej licznie reprezentowane w badaniach klinicznych. Wśród uczestników 
badań klinicznych znaleźli się przedstawiciele: 

o Społeczności o różnym kolorze skóry (42% uczestników badania Pfizer-BioNTech, 37% uczestników badania 

Moderny, 

35% uczestników badania Johnson & Johnson). 
o Grupy powyżej 65. roku życia (21% uczestników badania Pfizer-BioNTech; 23% uczestników badania Moderny); 

powyżej 60. roku życia (34% uczestników badania Johnson & Johnson). 
o Grupy podwyższonego ryzyka z chorobami przewlekłymi, które wskazują na wysokie ryzyko ciężkiego 

przebiegu COVID-19, takich jak cukrzyca, chorobliwa otyłość i choroby serca (46% uczestników badania Pfizer-
BioNTech;  42% uczestników badania Moderny, 40% uczestników badania Johnson & Johnson). 
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Wpis w kalendarzu 
Miejsce: Wolstein Center przy Cleveland State University 
Adres: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Termin: od 17 marca (czynne siedem dni w tygodniu przez osiem tygodni) 
Godzina: od 8:00 do 20:00 

Strona internetowa: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Telefon: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Opis: Dostępne poniższe opcje w zależności od limitu znaków. 

 

Do 1000 znaków: 
Szczepienia na COVID-19 są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00. Mieszkańcy stanu Ohio kwalifikujący się do 
zaszczepienia na COVID-19 mogą umawiać się na szczepienie przez stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov , wpisując w polu 
wyszukiwania kod pocztowy 44115.  Lub pod numerem telefonu 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Szczepienie na COVID-19 
jest bezpłatne, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia. Akceptujemy różne dokumenty tożsamości  na potwierdzenie imienia, 
nazwiska i wieku. Nie wymagamy potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. Możliwa pomoc przy transporcie: zadzwoń pod 
numer 211, by otrzymać darmowy bilet autobusowy GCRTA lub usługę współdzielonych przejazdów. Szczepienia masowe 
współorganizują Departament Zdrowia Stanu Ohio, Gwardia Narodowa Stanu Ohio oraz Agencja Zarządzania Kryzysowego Stanu 
Ohio przy wsparciu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), Departamentu Obrony USA, miasta Cleveland, hrabstwa 
Cuyahoga i Cleveland State University. Bezpłatny parking. 

 
Do 800 znaków: 
Szczepienia na COVID-19 są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00. Kwalifikujący się mieszkańcy Ohio mogą umawiać się na 
szczepienie przez stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov , wyszukując kod pocztowy 44115, lub telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH. 
Szczepienie jest bezpłatne, nawet bez ubezpieczenia. Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. Nie wymagamy dowodu 
zamieszkania. Zadzwoń pod numer 211, by otrzymać darmowy bilet autobusowy GCRTA lub usługę współdzielonych przejazdów. 
Organizatorzy: Departament Zdrowia Stanu Ohio, Gwardia Narodowa Ohio oraz Agencja Zarządzania Kryzysowego Stanu Ohio 
przy wsparciu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA),  Departamentu Obrony USA, miasta Cleveland, hrabstwa 
Cuyahoga i Cleveland State University. 

 

Do 500 znaków: 
Szczepienia na COVID-19 są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00. Kwalifikujący się mieszkańcy Ohio mogą umawiać się na 
szczepienie przez stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov , wyszukując kod pocztowy 44115, lub telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH. 
Szczepienie jest bezpłatne, nawet bez ubezpieczenia. Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. Nie wymagamy dowodu 
zamieszkania. Zadzwoń pod numer 211, by otrzymać darmowy bilet RTA, usługę współdzielonych przejazdów lub inną pomoc 
przy transporcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
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Treść newslettera/artykułu na stronie internetowej 

Klinika masowych szczepień na COVID-19 otwarta 7 dni w tygodniu w Cleveland 
Począwszy od 17 marca szczepienia na COVID-19 będą dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 w Wolstein Center przy 
Cleveland State University. Mieszkańcy stanu Ohio kwalifikujący się do zaszczepienia na COVID-19 mogą umawiać się na 
szczepienie przez stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov , wpisując w polu wyszukiwania kod pocztowy 44115.  Lub pod numerem 
telefonu: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 

Ośrodek szczepień masowych w Cleveland 
Wszystkie dostępne szczepionki na COVID-19 są bezpieczne i skutecznie zapobiegają przed ciężkim przebiegiem choroby, 
hospitalizacją i śmiercią z powodu COVID-19. Ważne informacje: 

• Miejsce: Wolstein Center przy Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 

• Termin: od 17 marca do 5 maja 2021 r. (czynne 7 dni w tygodniu przez 8 tygodni) 

• Godzina: od 8:00 do 20:00 

Jak umówić się na szczepienie 
Mieszkańcy stanu Ohio kwalifikujący się obecnie do zaszczepienia mogą umawiać się na szczepienie:  

• Przez stronę internetową gettheshot.coronavirus.ohio.gov; w polu wyszukiwania wpisz kod pocztowy 44115. 

• Telefonicznie pod numerem: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Osobiście u pracowników instytucji państwowych i federalnych odwiedzających w domach mieszkańców niektórych 

społeczności. 
 

Czy kwalifikuję się do zaszczepienia? 
Wejdź na stronę gettheshot.coronavirus.ohio.gov i sprawdź, czy kwalifikujesz się do zaszczepienia w ramach etapowego planu 
dystrybucji szczepionki w stanie Ohio. Ta strona poświęcona szczepieniom jest dostępna dla kwalifikujących się mieszkańców Ohio. 
Aby otrzymać szczepienie nie trzeba mieszkać w Cleveland ani w hrabstwie Cuyahoga. 

 

Co ze sobą zabrać 
Akceptujemy różne dokumenty tożsamości  na potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie wymagamy potwierdzenia 
obywatelstwa ani statusu pobytu. Akceptujemy różne dokumenty tożsamości  na potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie 
wymagamy potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. 

 
Bezpłatne szczepionki 
Szczepienie na COVID-19 jest bezpłatne, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia. Świadczeniodawca może poprosić cię o 
informacje dotyczące ubezpieczenia, uczestnictwa w programie Medicare lub Medicaid, gdyż świadczeniodawcy mogą pobierać 
od ubezpieczycieli opłatę administracyjną. Sam nie będziesz musiał uiszczać żadnych opłat. Parking jest bezpłatny. 

 

Pomoc przy transporcie 
Zadzwoń pod numer 211, by otrzymać darmowy bilet autobusowy GCRTA lub finansowanie usługi współdzielonych 
przejazdów. Dostępne będą też inne formy transportu, w tym transport osób starszych i organizowany przez lokalne kościoły. 

 

Czy konieczna będzie ponowna wizyta po drugą dawkę? 
Szczepionki dostępne w Wolstein Center wymagają przyjęcia dwóch dawek w odstępie trzech tygodni. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf


PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH W CLEVELAND WOLSTEIN CENTER 
PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI 

6 

 

 

 

 

Szczepienia masowe są organizowane w celu zaszczepienia na COVID-19 społeczności Cleveland we współpracy z 
Departamentem Zdrowia Stanu Ohio, Gwardią Narodową Stanu Ohio oraz Agencją Zarządzania Kryzysowego Stanu Ohio przy 
wsparciu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), Departamentu Obrony USA, miasta Cleveland, hrabstwa 
Cuyahoga i Cleveland State University. 

 
Odpowiedzi na pytania dotyczące szczepionek na COVID-19 znajdziesz na stronie coronavirus.ohio.gov/vaccine. Więcej 
informacji na temat szczepień masowych znajdziesz na stronie http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

Masz pytania dotyczące szczepionek na COVID-19? 

• Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące COVID-19 

• Fakty i mity na temat szczepionek na COVID-19 

• Jak działają różne szczepionki na COVID-19 

• Co warto wiedzieć przed, w trakcie i po zaszczepieniu na COVID-19  

• Akceptowane dokumenty tożsamości przy szczepieniu 

• Grupy priorytetowe i arkusz kwalifikowalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Materiały graficzne i ilustracyjne 
 

Dostęp do wszystkich grafik w Dropboxie z możliwością pobrania znajdziesz tu. 
 

Logotypy 
 

Logo podstawowe (PNG z przezroczystym tłem) Logo podstawowe (JPEG z białym tłem) 
 

 

 

 

Białe logo (PNG z przezroczystym tłem do 

użycia na ciemnym tle) 

Białe logo - 2 (PNG z przezroczystym tłem do 

użycia na ciemnym tle) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Ulotka na temat zapisów Plakat dla kliniki 

 
 

Baner dla kliniki 
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Ogłoszenie 3 x 3 Karta z informacją o zapisach 

 

 

Facebook (Już wkrótce) – 1 Facebook (Już wkrótce) – 2 
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Informacja o zapisach – media społecznościowe  
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Zaufane materiały i odnośniki 
• Strona internetowa Departamentu Zdrowia Stanu Ohio poświęcona szczepieniom na COVID-19 - 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące szczepionek na COVID-19 
o Fakty i mity na temat szczepionki na COVID-19 

o Zestawienie informacji na temat COVID-19: Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek na COVID-19 

o Co warto wiedzieć przed, w trakcie i po zaszczepieniu na COVID-19  
o Akceptowane dokumenty tożsamości przy szczepieniu 
o Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące wariantów COVID-19 
o Informacje o dostawcy szczepionki na COVID-19  

 

• Materiały udostępnione przez Departament Zaburzeń Rozwoju Stanu Ohio 

o Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące szczepionek na COVID-19 prostym językiem 

o Szczepienie: informacje o mnie – ten formularz mogą wypełnić osoby z niepełnosprawnością lub ich 
opiekunowie, aby świadczeniodawca mógł zapewnić pacjentowi jak najlepszą obsługę. 

o Szczepienie: czego się spodziewać 
o Historie z życia wzięte: szczepienie na COVID-19 

 

• Materiały z Centers for Disease Control and Prevention 

o Podręcznik komunikacji CDC 

o Korzyści ze szczepienia na COVID-19 
o Kto pierwszy otrzyma szczepienie? 

o Jak będzie wyglądało szczepienie 

o Zapewnienie bezpieczeństwa szczepionek 
o Różne szczepionki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Media społecznościowe 
 

Sugerowane treści w mediach społecznościowych 
 

Termin/Temat Post na Facebooku Wiadomość na Twiitterze/Instagramie 

Przed 17 
marca 

 Chcesz zaszczepić się na #COVID19? 

📅Wizyty są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 

w @WolsteinCenter od 17 marca. 

🌐 Zapisz się online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (kod 

pocztowy 44115) 

📞Zapisz się telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Chcesz zaszczepić się na #COVID19? 

📅Wizyty są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 w 
@wolsteincenter od 17 marca. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (kod pocztowy 

 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 
Przed 17 
marca 

Bezpieczne i skuteczne szczepionki na #COVID19 będą dostępne przez 
7 dni w tygodniu w @WolsteinCenter już od 

17 marca. Dowiedz się więcej na 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Bezpieczne i skuteczne szczepionki na #COVID19 będą dostępne 
przez 7 dni w tygodniu w @wolsteincenter 

już od 17 marca. Dowiedz się więcej i zarejestruj się na 

szczepienie na http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Przed 17 
marca 

Szczepionki na #COVID19 będą dostępne przez 7 dni w 
tygodniu w @WolsteinCenter  już od 17 marca. Czy wiesz, że… 
  Szczepionka na COVID-19 jest bezpłatna, nawet jeśli 
nie masz ubezpieczenia. 

⬛ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości na 
potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie wymagamy 
potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. 
  Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać transport, na przykład 
bezpłatny bilet autobusowy @riderta. 

Dowiedz się więcej na http://bit.ly/MassVaxOhio 

Terminy szczepień na #COVID19 będą dostępne przez 7 dni w 
tygodniu w @wolsteincenter od 17 marca. 

  Szczepienie na COVID-19 jest bezpłatne. 
  Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. 
  Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać transport, na 
przykład bezpłatny bilet autobusowy @GCRTA. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Termin/Temat Post na Facebooku Wiadomość na Twiitterze/Instagramie 

Przed 17 
marca 

Zastanawiasz się nad szczepieniem na #COVID19? Tysiące wolnych 
terminów czekają 7 dni w tygodniu w @WolsteinCenter od 17 
marca w godzinach 8:00-20:00. 

✅ Szczepionka na COVID-19 jest bezpłatna, nawet jeśli 

nie masz ubezpieczenia. 

✅ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości, aby potwierdzić 

Twoje imię, nazwisko 
i wiek. Nie wymagamy potwierdzenia obywatelstwa ani 
zamieszkania. 

✅ Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać transport, na przykład 

bezpłatny bilet autobusowy @riderta . 

 
Zapisz się online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (w 
wyszukiwarce wpisz kod pocztowy 44115) 
 

 
Zapisz się telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#GetTheShot 

Szczepienia na #COVID19 będą dostępne w godzinach 8:00-20:00 

w@WolsteinCenter od 17 marca. 

✅ Szczepienie jest bezpłatne. 

✅ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. nie 

wymagany dowodu zamieszkania. 

✅ Zadzwoń na 211, aby uzyskać transport. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

17 marca 
lub później 

 Chcesz zaszczepić się na #COVID19? 

📅Wizyty są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 

w @WolsteinCenter. 

🌐 Zapisz się online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (kod 
pocztowy 44115) 

📞Zapisz się telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Chcesz zaszczepić się na #COVID19? 

📅Wizyty są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 w 
@wolsteincenter. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (kod pocztowy 

 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Termin/Temat Post na Facebooku Wiadomość na Twiitterze/Instagramie 

17 marca 
lub później 

Bezpieczne, skuteczne szczepionki na #COVID19 dostępne 
codziennie od 8:00 do 20:00 w @WolsteinCenter od 

17 marca. Dowiedz się więcej na 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Bezpieczne, skuteczne szczepionki na #COVID19 dostępne 
codziennie od 8:00 do 20:00 w @wolsteincenter. Dowiedz się 

więcej i zarejestruj na szczepienie na 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

17 marca 
lub później 

Bezpieczne, skuteczne szczepionki na #COVID19 dostępne bez opłat 
codziennie w @WolsteinCenter. 
 Dowiedz się, jak dokumenty tożsamości akceptujemy, jak uzyskać 
transport oraz jak zarejestrować się na szczepienie na 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 
 

#GetTheShot 

Bezpieczne, skuteczne szczepionki na #COVID19 dostępne bez 
opłat codziennie w @wolsteincenter. 
 Dowiedz się, jak dokumenty tożsamości akceptujemy, jak uzyskać 
transport oraz jak zarejestrować się na szczepienie na 
 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

17 marca 
lub później 

Ponad 2 miliony mieszkańców Ohio zaszczepiło się bezpiecznymi, 
rygorystycznie testowanymi szczepionkami na #COVID19. 
 Teraz oferujemy tysiące terminów każdego dnia od 8:00 do 20:00 
w @WolsteinCenter. Dowiedz się, co ze sobą zabrać, jak 
zorganizować transport i jak zarejestrować się 

na szczepienie na http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Ponad 2 miliony mieszkańców Ohio zaszczepiło się 
bezpiecznymi, skutecznymi szczepionkami na #COVID19. 
 Oferujemy tysiące terminów każdego dnia od 8:00 do 20:00. 
@wolsteincenter. Dowiedz się, co ze sobą zabrać, jak 
zorganizować transport i jak zarejestrować się na wizytę na 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

17 marca 
lub później 

Szczepienia na COVID-19 są dostępne 7 dni w tygodniu od 8:00 do 
20:00 w @WolsteinCenter. Czy wiesz, że 

... 
  Szczepionka na COVID-19 jest bezpłatna, nawet jeśli 

nie masz ubezpieczenia. 
  Akceptujemy różne dokumenty tożsamości na 
potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie wymagamy 
potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. 
  Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać transport, na przykład 
bezpłatny bilet autobusowy @riderta. 

Dowiedz się więcej na http://bit.ly/MassVaxOhio 

Szczepienia na #COVID-19 są dostępne 7 dni w tygodniu od 
8:00 do 20:00 w @wolsteincenter: 

  Szczepienie na COVID-19 jest bezpłatne. 

⬛ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. 
  Zadzwoń pod numer 211, aby uzyskać transport, na 
przykład bezpłatny bilet autobusowy @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Termin/Temat Post na Facebooku Wiadomość na Twiitterze/Instagramie 

Przed 17 
marca 

Zastanawiasz się nad szczepieniem na #COVID19? Mamy wolne 
terminy na każdy dzień tygodnia w @WolsteinCenter od 8:00 do 
20:00. 

✅ Szczepionka na COVID-19 jest bezpłatna, nawet jeśli 

nie masz ubezpieczenia. 

✅ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości na 
potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. Nie wymagamy 
potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. 

✅ Zadzwoń pod 211, jeśli chcesz uzyskać pomoc z transportem, na 

przykład bezpłatny 
bilet autobusowy @riderta. 

 

Zapisz się online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (w 
wyszukiwarce wpisz kod pocztowy 44115) 
 

 
Zapisz się telefonicznie: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#GetTheShot 

Szczepienia na #COVID19 dostępne każdego dnia od 8:00 do 
20:00. @wolsteincenter. 

✅ Szczepienie jest bezpłatne. 

✅ Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. nie 

wymagany dowodu zamieszkania. 

✅ Zadzwoń na 211, aby uzyskać transport. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Termin/Temat Post na Facebooku Wiadomość na Twiitterze/Instagramie 

Pomoc przy 
transporcie 

  Potrzebujesz transportu, aby zaszczepić się na #COVID19 w 
@WolsteinCenter? 

 
Zadzwoń pod numer 2-1-1 do @UnitedWayCLE, aby uzyskać 
pomoc przy transporcie od @CuyahogaCounty, w tym: 

 

 Bezpłatny bilet autobusowy @riderta . 
 Usługi transportu zbiorowego. 
 Transport osób starszych. 

 
 

  Odwiedź https://cuyahogacounty.us/vax, aby dowiedzieć się więcej. 

  Potrzebujesz transportu, aby zaszczepić się na #COVID19 w 
@wolsteincenter? 

 
Zadzwoń pod numer 2-1-1 do @UnitedWayCLE, aby 
uzyskać pomoc przy transporcie od @CuyahogaCounty: 

 

 Bezpłatny bilet autobusowy @GCRTA. 
 Usługi transportu zbiorowego. 
 Transport osób starszych. 

 

⬛ https://cuyahogacounty.us/vax 

Wymagany 
dokument 
tożsamości 

Nie wiesz, co zabrać na szczepienie na #COVID19 w 
@WolsteinCenter? 

 

✅ Konieczne będzie potwierdzenie imienia, nazwiska i wieku. 
Akceptujemy różne dokumenty tożsamości. Nie wymagamy 
potwierdzenia obywatelstwa ani zamieszkania. 

✅ Szczepionka na #COVID19 jest bezpłatna, nawet jeśli 
nie masz ubezpieczenia. 

 

Dowiedz się, jak postępować przed, w trakcie oraz o szczepieniu - 

https://bit.ly/3qEEv86 

Co musisz ze sobą zabrać na szczepienie na #COVID19 w 
@wolsteincenter? 

 

✅ Dokument tożsamości, aby potwierdzić swoje imię, naazwisko i 
wiek. Akceptujemy różne dokumenty. Nie wymagamy 
potwierdzenia zamieszkania. 

✅ Szczepienie jest bezpłatne. Nie wymagamy 
ubezpieczenia. 

 

Pzygotuj się na wizytę - https://bit.ly/3qEEv86 
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