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Szczepionka przeciwko 
COVID-19 

w gminie Øygarden

Wszystkie osoby powyżej 18 roku życia  
zamieszkujące i przebywające przez jakiś czas 

w gminie Øygarden otrzymają ofertę  
zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Tutaj uzyskasz więcej  
informacji:

Telefon koronawirusa

Gmina Øygarden  
www.oygarden.kommune.no

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego  
www.fhi.no/en/ (wersja angielska)

Telefon 56 16 00 10
Naciśnij 2 aby zarejestrować się do szczepienia. 

Godziny zgłoszeń telefonicznych od  
poniedziałku do piątku godz. 08.00 - 11.30 i 

godz. 12.00 - 15.00.

Gmina Øygarden
Adres do odwiedzin: Foldnesvegen 1, 5354 Straume 

Adres pocztowy: Ternholmvegen 2, 5337 Rong 
Telefon: +47 56 16 00 00 

E-mail: postmottak@oygarden.kommune.no



Szczepionka przeciwko  
COVID-19 w Øygarden

W ten sposób możesz  
zarejestrować się elektronicznie

Celem szczepień przeciwko COVID-19 jest 
ochrona życia i zdrowia osób najbardziej 
narażonych na zakażenie koronawirusem i 
chorobę nim spowodowaną. Szczepionka 
chroni poszczególne osoby przed chorobą. 
Zaszczepienie wystarczającej liczby ludności 
może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. 
Dla zakładów pracy szczepionka jest ważnym 
przyczynkiem do zabezpieczenia stabilnej siły 
roboczej.

1. Kliknij w link: vaksine.oygarden.kommune.no  
2. Zaloguj się używając BankID.
3. Wybierz, czy będziesz rejestrować siebie, 

czy w imieniu innych osób.
4. Odpowiedz na kilka prostych pytań na  

temat wieku, zawodu i zdrowia.
5. Wyślij.
6. Otrzymasz wiadomość SMS z potwierd- 

zeniem rejestracji.
7. W późniejszym terminie otrzymasz  

wiadomość SMS o tym, że nadeszła pora  
na zamówienie wizyty szczepiennej.

8. Kliknij w link, żeby zamówić wizytę. 
9. Zamów od razu wizyty na zaszczepienie 

się pierwszą i drugą dawką. Sam ponosisz 
odpowiedzialność za otrzymanie również 
drugiej dawki szczepionki.

10. Zamówienie zostanie potwierdzone  
wiadomością SMS.

11. Zgłoś się w punkcie szczepień, w którym 
została Ci przydzielona wizyta szczepienna 
w wyznaczonym terminie.

Wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które 
są mieszkańcami gminy Øygarden i które w niej 
przebywają od jakiegoś czasu, otrzymają ofertę 
zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Osoby z innych gmin, znajdujących się poza 
granicami gminy Øygarden, które dojeżdżają 
do pracy i szkoły w gminie Øygarden, w punk-
cie wyjściowym, mają się zaszczepić w Bergen.

Początkowo nie będzie dostatecznej ilości 
szczepionek przeciwko COVID-19 dla  
wszystkich ludzi. Osoby posiadające największe 
potrzeby przyjęcia szczepionki, otrzymają ją w 
pierwszej kolejności. Podziałem szczepionek 
zajmuje się Norweski Instytut Zdrowia  
Publicznego (Folkehelseinstituttet), a gmi-
na Øygarden będzie stopniowo wykonywała 
szczepienia, w zależności od dostępnych 
dawek.

Mieszkańcy i osoby przebywające w gminie  
w związku z wykonywaną pracą i edukacją 
mogą zarejestrować się elektronicznie w  
kolejce do punktu szczepień. W celu rejestracji 
niezbędne jest posiadanie numeru personal-
nego (data urodzenia + przydzielony numer) 
lub tymczasowego numeru identyfikacyjnego 
(d-numer).

Szczepienie jest bezpłatne


