SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19

5 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ
KORZYŚCI

Otrzymanie szczepionki chroni przed zachorowaniem na COVID-19. Ogranicza też rozprzestrzenianie
się wirusa wywołującego COVID-19 oraz chroni osoby z Twego otoczenia – rodzinę, przyjaciół
i społeczność!

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 dostępne w Stanach Zjednoczonych są bezpieczne
i bardzo skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19.

LICZBA POTRZEBNYCH DAWEK

Szczepionka Johnson and Johnson wymaga jednej dawki. Szczepionki Pfizer-BioNTech i Moderna
COVID-19 wymagają dwóch szczepień. W przypadku tych szczepionek ważne jest otrzymanie
obu szczepień, aby zyskać maksymalną ochronę. Zarezerwuj sobie termin drugiego szczepienia!
Niezależnie od tego, jaką szczepionkę otrzymasz, wszystkie są bezpieczne i bardzo skuteczne.

KOSZTY I DOSTĘPNOŚĆ

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpłatna dla każdego niezależnie od ubezpieczenia czy
statusu imigracyjnego. Nie można odmówić szczepienia osobie, która jest nieubezpieczona lub nie ma
nadanego urzędowo numeru identyfikacyjnego.

JAK OTRZYMAĆ SZCZEPIONKĘ

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub odwiedź stronę www.Zocdoc.com/vaccine, aby znaleźć
dostępne terminy szczepienia. Możesz też użyć miejskiej wyszukiwarki szczepionki przeciw COVID-19
i znaleźć innych dostawców szczepionki pod adresem chicago.gov/COVIDvax.

CHICAGO.GOV/COVIDVAX
22 KWIETNIA 2021

COVID-19 VACCINES

5 THINGS TO KNOW
BENEFITS

Getting vaccinated protects you from getting sick with COVID-19. It also reduces the spread
of COVID-19 and protects those around you — your family, friends, and community!

SAFETY
All COVID-19 vaccines available in the United States are safe and very effective at preventing COVID-19
illness.

NUMBER OF DOSES NEEDED

The Johnson and Johnson COVID-19 vaccine requires one shot.The Pfizer-BioNTech and Moderna
COVID-19 vaccines require two shots. For those vaccines, it is important to get both shots to gain the
most protection. Make sure to make an appointment for your second shot! Whichever vaccine you get,
they are all safe and very effective.
.

COST AND AVAILABILITY

The COVID-19 vaccine is free to everyone, regardless of insurance or immigration status.You cannot be
denied a vaccine if you do not have insurance or government-issued ID.

HOW TO GET THE VACCINE

Talk to your doctor or visit www.Zocdoc.com/vaccine to find available vaccine appointments.
You can also use the City’s COVID-19 vaccine finder and locate other vaccine providers at
chicago.gov/COVIDvax.
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