
  SZCZEPIENIA PRZECIW COVID19
najważniejsze informacje
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DROGI OPIEKUNIE/OPIEKUNKO!

Rozważasz podjęcie pracy w branży senioralnej w Niemczech i zastanawiasz się, czy warto się przyjąć 
szczepionkę przeciw COVID19?  
Poniżej udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej kwestii pytania.

◊ CZY DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY DO NIEMIEC SZCZEPIONKA JEST OBOWIĄZKOWA? 

Osobom pracującym w branży senioralnej za granicą zdecydowanie rekomendujemy przyjęcie szcze-
pionki. Warto wiedzieć, że dla osób zaszczepionych jest więcej ofert pracy, wyjazdy organizowane są 
szybciej, nie ma też formalności związanych z ciągłym testowaniem ani obowiązku kwarantanny. Oso-
by zaszczepione mają pełną swobodę przemieszczania się w przestrzeni publicznej. 
Warto również pamiętać, że szczepionka jest rozwiązaniem, które może nas zabezpieczyć przed kolej-
nymi falami pandemii. 

UWAGA! Niemiecki rząd dąży do tego, aby już w najbliższym czasie osoby pracujące były zaszczepione. 
Pomyśl już teraz o zaszczepieniu się, by zachować możliwość pracy w Niemczech!
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◊ PO CO SIĘ MAM SZCZEPIĆ? JA NIGDY NIE CHORUJĘ?

Nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy odporni na danego wirusa czy też nie; nie 
wiemy też jak nasz organizm poradzi sobie z daną chorobą. Dlatego tak ważna 
jest profilaktyka i szczepienia. Szczepionka przeciwko COVID19 zdobyła uzna-
nie wśród polskich i zagranicznych przedstawicieli świata medycyny. Według 
nich szczepienie to najefektywniejszy sposób na walkę z pandemią.

Korzyści ze szczepienia to nie tylko bezpieczeństwo własne i podopiecznych. 
To także szybkie i bezproblemowe załatwianie formalności związanych z wyjaz-
dem oraz uniknięcie ciągłego testowania się w trakcie wyjazdu. 

◊ A CO JEŚLI SIĘ NIE ZASZCZEPIĘ I BĘDĘ CHCIAŁ/A WYJECHAĆ DO PRACY?

- jako osoba niezaszczepiona będziesz miał/a dostęp do mniejszej ilości ofert pracy
- organizacja Twojego wyjazdu potrwa dłużej niż gdybyś był zaszczepiony i miał ważny Certyfikat COVID 
- będziesz zobowiązany do ciągłego testowania – bezpośrednio przed wyjazdem, a także 2x na tydzień w trakcie 
trwania kontraktu
- Twoja mobilność na terenie Niemiec będzie utrudniona, wstęp do urzędów, sklepów i instytucji jest możliwy po 
okazaniu certyfikatu COVID
- w razie ewentualnych problemów na szteli nie będziemy mogli zakwaterować Cię w hotelu na czas znalezie-
nia nowej oferty. W takim wypadku będziesz musiał/a natychmiast zjechać do Polski
- po powrocie do Polski będziesz musiał/a odbyć kwarantannę. 

UWAGA! Niemiecki rząd dąży do tego, aby już w najbliższym czasie osoby pracujące były zaszczepione. Po-
myśl już teraz o zaszczepieniu się, by zachować możliwość pracy w Niemczech!
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◊ CZY W INNYCH FIRMACH TEŻ WYMAGAJĄ OD OPIEKUNEK 
CERTYFIKATU COVID?

Nie dysponujemy takimi informacjami, jednak nasi niemieccy 
Klienci coraz częściej życzą sobie wyłącznie Opiekunek i Opie-
kunów z ważnym paszportem covidowym. 
Warto pamiętać, że opiekunowie rozpoczynający z nami 
współpracę za certyfikat COVID zyskują bonus postaci 50€!

◊ JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ ZASZCZEPIENIE SIĘ 
I POSIADANIE CERTYFIKATU COVID?

Osoby zaszczepione mają większy dostęp do większej 
bazy ofert pracy.  Wynika to z faktu, że nasi niemieccy 
Klienci to w 93% osoby zaszczepione. Oczekują więc, że 
osoba zatrudniona jako opiekun seniora będzie posiadała 
paszport covidowy. 
Bycie zaszczepionym gwarantuje nie tylko bezpieczeń-
stwo własne i podopiecznych. Zapewnia także swobodę 
poruszania się po miejscach publicznych i brak koniecz-
ności wielokrotnego testowania podczas trwania kontrak-
tu. Osoby zaszczepione nie są kierowane na kwarantannę 
zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. 
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◊ CZY TO PRAWDA, ŻE JAK SIĘ ZASZCZEPIĘ TO NIE BĘDĘ SKIEROWANA NA KWARANTANNĘ PO POWROCIE  
Z ZAGRANICY?

Tak, to prawda. Nie zostaniesz skierowany na kwarantannę, jeśli jesteś zaszczepiony/a pełnym cyklem szczepień, a od 
podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło co najmniej 14 dni. Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID.
Ponadto kwarantanna nie obowiązuje Cię jeśli:
• nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy później niż przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-

-CoV-2 (jesteś tzw. ozdrowieńcem)
• przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed prze-

kroczeniem granicy
• podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warto wiedzieć, że brak kwarantanny to tylko jedna z zalet wynikających 
z przyjęcia szczepionki. 
Do innych przywilejów bycia zaszczepionym należy:
• więcej atrakcyjnych ofert pracy
• szybki wyjazd na kontrakt
• brak konieczności testowania się przed i w trakcie kontraktu
• swobodny dostęp po miejsc publicznych w Niemczech
• atrakcyjny bonus o wartości 50€ za okazanie paszportu covidowego.
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◊ JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZCZEPIEŃ (CZY TRZEBA BYĆ NA CZCZO? PO NOCNYM SPOCZYNKU ITP.?)

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania do szczepień. W związku z tym można zaszczepić się w cią-
gu całego dnia, niezależnie od posiłków, ale najlepiej gdy jesteśmy wypoczęci.   

◊ GDZIE MOGĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Szczepienia są realizowane:
• stacjonarnie w placówkach POZ i AOS;
• w innych stacjonarnych placówkach medycznych;
• w mobilnych zespołach szczepiących;
• w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

◊ CZY DOSTANĘ ZAŚWIADCZENIE, ŻE JESTEM ZASZC-
ZEPIONY?

Przyjęcie szczepionki jest potwierdzone poprzez wyda-
nie certyfikatu Covid.

Certyfikat można samodzielnie pobrać i wydrukować 
z Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mobil-
nej „mObywatel”. Można też poprosić o wydrukowanie 
dokumentu podczas wizyty w wybranym punkcie szc-
zepień lub w placówce POZ.
Warto pamiętać, że dostarczając certyfikat do Promedi-
ca24 przed rozpoczęciem pracy można otrzymać spec-
jalny bonus o wartości 50€.



7

◊ CO ZROBIĆ W PRZYPADKU, GDY DOSTANĘ PIERWSZĄ DAWKĘ 
SZCZEPIONKI, A W TERMINIE PRZYJĘCIA DRUGIEJ NIE BĘDĘ W STA-
NIE PRZYJŚĆ NA SZCZEPIENIE (NP. Z POWODU CHOROBY), BĄDŹ 
LEKARZ NIE ZAKWALIFIKUJE MNIE DO DRUGIEJ DAWKI SZCZEPIE-
NIA?

 
W takiej sytuacji nie należy przyjmować drugiej dawki szczepionki 
przeciw COVID19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i de-
cyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

◊ CZY SZCZEPIONKA JEST BEZPIECZNA?

Tak, szczepionka na COVID19 jest bezpieczna. Prace nad szczepionkami 
przeprowadzano według najwyższych standardów bezpieczeństwa.

◊ CZY PO SZCZEPIENIU TRZEBA CZEGOŚ UNIKAĆ (NP. AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ)?

Nie ma zalecenia aby po szczepieniu unikać określonych czynności, np. aktywności fizycznej. 

◊ PRZESZEDŁEM/PRZESZŁAM COVID19. CZY POWINIENEM SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienie się ozdrowieńców w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od daty uzyska-
nia pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa. Warto pamiętać, że status ozdrowieńca w Niemczech (na dzień 
17.01.2022) jest ważny zaledwie trzy miesiące, a certyfikat COVID (od 01.02.2022) jest ważny 270 dni od dnia przyjęcia 
szczepionki. 
UWAGA! Jeśli jesteś zaszczepiony dwoma dawkami i masz certyfikat COVID, pamiętaj o przyjęciu trzeciej dawki. W ten 
sposób wydłużasz długość certfikatu (bez tego jest ważny 9 miesięcy).



W PROMEDICA24
dbamy o twoje bezpieczeństwo


