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Drogi Rodzicu / Opiekunie i Młoda Osobo! 

Coroczne szczepienie przeciwko grypie sezonowej  

Wszystkim dzieciom i młodym osobom od zerówki do klasy 9. Służby ds. Szczepień 
Środowiskowych z Leicestershire Partnership NHS Trust oferują szczepienie przeciwko 
grypie w ramach krajowego programu szczepień.  

Grypa bywa nieprzyjemną chorobą, a niektórzy mogą ją ciężko przechodzić. Szczepienie 
przeciw grypie chroni przed grypą sezonową, a także pomaga zapobiegać się jej 
rozprzestrzenianiu, chroniąc podatne osoby.  

Szczepionka jest oferowana w postaci aerozolu do nosa lub zastrzyków niezawierających 
żelatyny. Więcej informacji o szczepionce: tiny.cc/fluvaccination lub obejrzyj animację: 
www.healthforkids.co.uk/staying-healthy/stopping-flu  
Dziecko zostanie zaszczepione tylko za Państwa zgodą. Prosimy o jak najszybsze 
przesłanie decyzji, korzystając z poniższych instrukcji. Decyzję wystarczy wysłać raz. 
 

Jak wyrazić zgodę na szczepienie dziecka przeciwko grypie? 
 Proszę zanotować kod swojej szkoły. Kod szkoły [School name] to [School 

Code] 

 Formularz zgody online można wypełnić na stronie: 
www.leicsandrutlandimms.co.uk Ewentualnie można zeskanować ten kod QR za pomocą 
aparatu w smartfonie, aby przejść bezpośrednio na naszą stronę. 

 Proszę wybrać opcję grypa sezonowa i wprowadzić kod szkoły. 

 Na stronie deklaracji zgody można wyrazić zgodę na donosową szczepionkę przeciw grypie lub 
niezawierającą żelatyny szczepionkę przeciw grypie w zastrzyku. 

 Po otrzymaniu formularza wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza online prosimy zadzwonić pod 
numer 0300 300 0007 lub napisać na adres communityimmunisations.service@nhs.net. 
Jeśli zmienią Państwo zdanie co do decyzji, prosimy o telefon pod powyższy numer, aby 
dokonać tej zmiany.  

Szkoła poinformuje Państwa o terminie szczepień. System do wyrażania zgody zostanie 
zablokowany na jeden dzień roboczy przed szczepieniami. Nie będą Państwo mogli tego 
dnia przesłać formularza zgody. 
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Jaka szczepionka przeciw grypie jest 
oferowana mojemu dziecku? 

Donosowa szczepionka przeciw grypie jest podawana 
poprzez szybkie i bezbolesne wtryśnięcie do nosa. 
Szczepionka oferowana jest również w postaci 
zastrzyków niezawierających żelatyny, ponieważ 
niektóre dzieci nie mogą jej przyjmować ze względów 
medycznych lub osobistych. Warto wiedzieć, że 
zastrzyk jest mniej skuteczny niż donosowa 
szczepionka przeciw grypie. 
 

Moje dziecko ma problemy zdrowotne 
i normalnie przyjmuje szczepionkę 
u lekarza pierwszego kontaktu. 
  

Może również przyjąć szczepionkę w szkole.  

Moje dziecko nie może przyjąć 
donosowej szczepionki przeciw grypie 
z powodów medycznych.  

Nasz zespół dokona przeglądu przesłanych informacji 
medycznych i ustali, czy dziecko może zostać 
zaszczepione, oferując w razie potrzeby szczepionkę 
przeciw grypie w zastrzyku.  
 

Gdzie można zapoznać się z ulotką 
dołączoną do szczepionki? 

Informacje o donosowej szczepionce przeciwko grypie: 
www.medicines.org.uk/emc/files/pil.3296.pdf  
Informacje o szczepionce przeciwko grypie 
w zastrzyku: 
www.medicines.org.uk/emc/files/pil.12882.pdf  
 

Wyświetla się informacja, że adresy e-
mail nie pasują lub że kod szkoły nie 
został rozpoznany. 

Proszę upewnić się, że przed lub po adresie e-mail 
i kodzie szkoły nie ma spacji ani znaków 
interpunkcyjnych. 
 

Co zrobić, jeśli moje dziecko jest 
nieobecne lub źle się czuje w dniu 
szczepień? 
 

Szczepienia będą też prowadzone w dodatkowym 
terminie – szczegóły zostaną rozesłane e-mailowo. 

Czym jest krajowy program szczepień? Więcej informacji na stronie: 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

 

Z poważaniem 
 

Służby Środowiskowe ds. Szczepień 
 

Aby otrzymać ten list w innym języku, należy przejść na stronę: 
www.leicspart.nhs.uk/communityimms 

 
Arabski  ذا كنت ترغب في  قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم بزيارة موقعنا على  ا��نترنت 

Gujarati જો તમે આ પ� ગુજરાતીમાં વાંચવા માંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર �ઓ 
Angielski If you would like to read this letter in another language, visit our webstile. 

Pendżabski ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 
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Somalijski Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku akhrido warqadan luuqad kale, booqo boggayaga 
internetka 

Urdu اگر آپ اردو میں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر جائیں۔ 

Aby otrzymać ulotkę o szczepieniu przeciw grypie w innym języku, należy przejść na 
stronę: www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-leaflets-and-posters 

Dostępne języki: Angielski, albański, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (uproszczony), 
chiński (tradycyjny, kantoński), estoński, perski, francuski, grecki, gudżarati, hindi, łotewski, 
litewski, pandżabski, paszto, polski, portugalski, rumuński, romski, rosyjski, somalijski, 
hiszpański, tagalog, turecki, twi, ukraiński, urdu i jidysz. 

Na stronie jest również dostępna w postaci filmu wideo w brytyjskim języku migowym (BSL) 
i wersja audio. 
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