
Zaszczep się przeciw COVID -19!  

 

W związku z nadchodzącą kolejną falą zachorowań, samorząd Powiatu Hajnowskiego i 

SP ZOZ w Hajnówce łączą siły w promocji szczepień. 

 

Celem stworzenia maksymalnie najszerszego dostępu do szczepień, podczas najbliższych 

wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszym regionie, jest możliwość zaszczepienia się 

szczepionkami: COMIRNATY firmy Pfizer – I lub II dawką lub JANSSEN firmy 

Johnson&Johnson, dawka jednorazowa – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. W 

ubiegły weekend (28-29.08.2021) na terenie powiatowego Centrum Turystyki i Promocji 

KRAINA ŻUBRA wspólnie zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Przeciw COVID-19. W 

ramach tego, w Plenerowym Punkcie Szczepień zainteresowani mogli się zaszczepić – bez 

konieczności rejestracji i skierowania! 

 

Organizacja kolejnych Plenerowych Punktów Szczepień została zaplanowana w dniach 

(harmonogram): 

 04.09 w Narewce podczas Festynu „Folklor i tożsamość pogranicza” w  godzinach 

17.00- 19.00 

 05.09 – w Czyżach podczas Festynu Archeologicznego  w godzinach 13.00 – 15.00 

 10.09 – w Makiecie PSS Społem, ul. Batorego w godzinach 15.00-17.00 

 11.09 – w trakcie Pucharu Polski Nordic Walking w godzinach  13.00- 15.00 

W Plenerowych Punktach Szczepień będzie mogła zaszczepić się każda dorosła osoba 

powyżej 12 roku życia, bez konieczności wcześniejszego rejestrowania i zapisów. 

 Pacjenci w wieku 12-16 lat powinni zgłosić się z opiekunem. Dostępne szczepionki: 

 COMIRNATY firmy Pfizer – I lub II dawką 

 JANSSEN firmy Johnson&Johnson, dawka jednorazowa. 

Ponadto, w Punktach każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości w zakresie szczepień może 

bezpośrednio zwrócić się do kadry medycznej o wyjaśnienie wątpliwości – podkreśla dyrektor 

SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk. 

Materiały promocyjne – źródło rzetelnej wiedzy 

Z zasadami działania dostępnych szczepionek możecie zapoznać się już teraz – lek. 

Joanna Ciełuszecka opracowała materiały promocyjne, rzetelnie informujące o 

właściwościach szczepionek i potrzebie szczepień. Otóż w szczepionkach nie ma żywego 

wirusa SARS-CoV-2, który wywoła chorobę, a dostępne szczepionki nie są eksperymentalne, 

bo przeszły wszystkie wymagane etapy badań klinicznych, które wykazały ich 

bezpieczeństwo. Na inne spiskowe teorie, których wykopaliskiem są internetowe fora, 

taktownie spuśćmy zasłonę milczenia.  

Ulotki udostępniamy w linku, pod artykułem - to źródło rzetelnej wiedzy nt. szczepień oraz 

danych kontaktowych do stacjonarnych punktów szczepień. 

Gdzie i jak się zaszczepić? 

Bo jeśli nie skorzystaliście z oferty Plenerowych Punktów Szczepień,  zachęcamy do 

kontaktu ze stacjonarnymi punktami, zorganizowanymi przez hajnowskich szpital. Punkty 

szczepień mieszczą się w Gminnych Ośrodkach Zdrowia oraz Przychodniach Rejonowych Nr 

1 i 2 w Hajnówce, gdzie telefonicznie można zarejestrować termin szczepienia. Do zapisu 

wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. Jeśli podasz numer telefonu 

komórkowego otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

Rejestracja do szczepienia przeciwko COVID-19 możliwa jest poprzez: 

Rejestrację telefoniczną bezpośrednio do Szpitala w Hajnówce  POD NUMEREM tel. 790 

269 000/ tel. 85 6829183 



 Przychodnia Rejonowa Nr 1: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, 

Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10, tel. 85 682 90 06 (rejestracja) 

 Przychodnia Rejonowa Nr 2 (mieszcząca się w budynku  szpitala): od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 15.35, Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 85 682 91 

73 (rejestracja) 

 Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w szpitalu zlokalizowany jest w głównym 

budynku szpitala, prosimy kierować się do wejścia głównego od strony parkingu. 

Dlaczego warto się zaszczepić? Bo szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem 

choroby i są wysoce skuteczne w zapobieganiu hospitalizacji i śmierci, powodowanymi także 

przez nowo powstające mutacje. Zadbaj o siebie i innych- zaszczep się! 

Katarzyna Miszczuk 



 

 

 

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ODWIEDZANIE 

NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, PONIEWAŻ 

INFORMACJA POTRAFI ZMIENIAĆ  SIĘ  

W CIĄGU DNIA 

  
W naszym Zakładzie punktami szczepień są Gminne Ośrodki Zdrowia oraz Przychodnie 

Rejonowe Nr 1 i 2 w Hajnówce, gdzie telefonicznie można zarejestrować termin szczepienia.  

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. Jeśli podasz numer 

telefonu komórkowego otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 
 

Rejestracja do szczepienia przeciwko COVID-19 możliwa jest  

poprzez: 

Rejestrację telefoniczną bezpośrednio do Szpitala w Hajnówce   

POD NUMEREM 

Tel. 790 269 000 

Tel. 85 6829183 

Przychodnia Rejonowa Nr 1 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 

Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10 

tel. 85 682 90 06 (rejestracja) 
 



 

 

Przychodnia Rejonowa Nr 2 (mieszcząca się w budynku  szpitala) 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35 

Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 

tel. 85 682 91 73 (rejestracja) 

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w szpitalu zlokalizowany jest w głównym budynku szpitala, 

prosimy kierować się do wejścia głównego od strony parkingu. 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35 

Białowieża, ul. Puszczańska 2 

tel. 85 667 24 68 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35 

Czeremcha, ul.Duboisa 13 

tel. 85 685 00 00 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych 

poniedziałki, środy i piątki 8.00 – 12.30; wtorki i czwartki 10.30 – 15.30 

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63 

tel. 85 685 20 05 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35 

Narewka, ul. Kolejowa 1 

tel. 85 685 80 10;  

tel. 85 685 86 90 (Poradnia Dziecięca) 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35 

Narew, ul. Kościelna 5 

tel. 85 681 60 35 
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UWAGA ! 

Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego 

przez pacjentów czekających na 

szczepienie. 

 zachowaj dystans od innych osób 

czekających na szczepienie, co najmniej 

1,5 metra, 

 noś maseczkę w taki sposób, aby 

zakrywała usta i nos, 

 zdezynfekuj ręce po wejściu do punktu 

szczepień 

 



NANOCZĄSTECZKA
LIPIDOWA

dwuwarstwowa fosfolipidowa, która owija się 
wokół mRNA; pełni funkcję środka transportu 

wirusa do komórki gospodarza

O SZCZEPIONKACH PRZECIW COVID-19 DLA DOCIEKLIWYCH
szczepionki mRNA: „Moderna”, „Pfizer/Biontech”

W jaki sposób szczepionki mRNA produkują odpowiedź immunologiczną?
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mRNA pochodzi z wirusa SARS-CoV-2, który składa się z różnych białek. Spośrod nich białko S jest najbardziej zaangażowane 
w patogenność i właśnie z tego białka S, jest odczytywane mRNA, które następnie  jest wbudowywane 

w nanocząsteczkę lipidową.

Następnie nanocząsteczka lipidowa łączy się z komórką gospodarza (dowolnego rodzaju komórki)
 i uwalnia mRNA do komórki gospodarza.

Co się dzieje, kiedy mRNA już jest w naszej komórce? mRNA używa rybosomy, które poprzez proces translacji zmieniają mRNA 
na białka, a następnie białka  te są prezentowane na błonie komórkowej w dwóch  postaciach:

(1) kompleks MHC2, który występuje tylko na komórkach prezentujących antygen- np. makrofagi, 
komórki dendrytyczne, limfocyty B 

(2) kompleks MHC1, który znajduje się na wszystkich komórkach posiadających jądro komórkowe

mRNA nie przyłącza się do naszego jądra komórkowego
i nie wbudowuje się w nasze DNA

Prezentacja białek na błonie komórkowej pobudza komórki naszego układu immunologicznego na dwa sposoby:
mechanizm 1

Komórki pomocnicze T, mające szczególny rodzaj białek błonowych(TCR), które oddziałują z antygenem wirusa, a także 
kompleks CD4, który oddziałuje z kompleksem MHC2. Kiedy następuje ta interakcja, komórki pomocnicze T aktywują się i 
zaczynają wydzielać cytokiny: m.in. IL2, IL4, IL5, które pełnią bardzo ważne funkcje w naszym organizmie, m.in. powodują 

proliferację komórek B i ich różnicowanie się na specyficzne komórki nazywane komórkami plazmatycznymi, które produkują 
przeciwdziała przeciwko białku S wirusa SARS-CoV2. Te przeciwciała przyłączone do białka S wirusa pozwalają na 

zneutralizowanie lub przyspieszenie destrukcji SARS-CoV-2.
mechanizm 2

Limfocyty Tcx wchodzą w interakcję z kompleksem MHC1, które uwalniają destruktywne cząsteczki niszczące komórki 
gospodarza w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w przyszłości, a nie komórki gospodarza same w sobie przetwarzające w tym 
czasie szczepionkę. Limfocyty Tcx także wytwarzają cytokiny, które wzmacniają odpowiedź immunologiczną opisaną powyżej 

w mechanizmie 1. (kompleks MHC2+CD4)

Nie jest jeszcze znana precyzyjna odpowiedź na pytanie, jak długo te przeciwciała utrzymują się  w naszym organizmie.
Pewne jest za to, że 

ponieważ powodują wytwarzanie przeciwciał, 

rybosomy

przeciwciała

szczepionki są skuteczne,
które stanowią ochronę przed chorobą.

Jeśli  lubisz być zdrowy -  bądź do szczepienia gotowy.

http://m.in/


Szczepionki „Astra Zeneca” i „Johnson & Johnson” wykorzystują adenowirusa jako wektor. Ten wektor posiada kod 
genetyczny, który koduje białko S koronawirusa. Główną zaletą takiego rozwiązania jest wysoka zdolność 

do wywołania silnej odpowiedzi immunologicznej, wysokie bezpieczeństwo i skuteczność. 
Adenowirus w tych szczepionkach nie namnaża się i nie wywołuje choroby.

Szczepionki „Astra Zeneca” i „Johnson & Johnson” 
nie zawierają wirusa SARS-CoV-2, nie mogą wywołać choroby COVID-19
 Adenowirus szympansa lokuje się na naszej komórce, a następnie DNA (powstałe z białka S wirusa) trafia do cytoplazmy, które 

migruje do jądra komórki, ale - uwaga (!)

Używa  jedynie enzymów naszego DNA do przejścia w mRNA, gdzie następnie rybosomy dzięki procesowi translacji 
przekształcają mRNA w białka.

Po zaszczepieniu komórki T uwalniają cząsteczki, które niszczą komórki gospodarza, jeśli w przyszłości zostaną one zakażone 
SARS-CoV-2, a nie  zdrowe komórki gospodarza lub przetwarzające szczepionkę!

W przypadku styczności zaszczepionej osoby z wirusem SARS-CoV-2 w przyszłości, jej układ odpornościowy rozpozna
białko wirusa i będzie gotowy do obrony organizmu przed nim.

O SZCZEPIONKACH PRZECIWKO COVID-19 DLA DOCIEKLIWYCH
szczepionki „wektorowe”:  „Astra Zeneca”, „Johnson & Johnson”

W jaki sposób szczepionki „wektorowe” produkują odpowiedź immunologiczną?

szczepionki przeciwko COVID-19  
NIE ZAWIERAJĄ ŻYWEGO WIRUSA SARS-COV-2

SĄ BEZPIECZNE
Nie są to szczepionki eksperymentalne. Przeszły wszystkie wymagane etapy badań klinicznych, które 

wykazały ich bezpieczeństwo. Podlegają najintensywniejszemu monitorowaniu bezpieczeństwa. 
SĄ SKUTECZNE 

Szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i są wysoce skuteczne w zapobieganiu 
hospitalizacji i śmierci, powodowanymi także przez nowo powstające mutacje

CHRONIĄ CIEBIE I INNYCH
Szczepiąc się pomagasz chronić innych, szczególnie osoby o zwiększonym ryzyku ciężkiej choroby.
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 Adenowirus szympansa nie wbudowuje się do naszego DNA 

n i e  mogą  wywo ł a ć  c h o r o by  COV ID-19

Chcesz być zdrowy? Id ź po rozum do g łowy.
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