
Szczepienia dla 
pracowników 
zagranicznych

Pytania i odpowiedzi 



Obecnie, gdy znana jest holenderska strategia szczepień przeciwko COVID-19, otrzymujemy pytania dotyczące 
szczepień migrantów zarobkowych i komunikacji z tą grupą. Niniejsze odpowiedzi opracowane są w oparciu o aktualny 
stan rzeczy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Pytania i odpowiedzi

Czy pracownicy zagraniczni mogą zaszczepić się w Holandii? 
Polityka szczepień ma na uwadze znaczącą grupę pracowników zagranicznych, którzy mieszkają i pracują w Holandii. Zgodnie 
z obecną polityką wszystkie osoby, które mieszkają w Holandii i są zarejestrowane w Podstawowej Ewidencji Ludności 
(Basisregistratie Personen, BRP), a także osoby, które nie mieszkają w Holandii, ale przebywają tu przez ponad miesiąc, 
mogą otrzymać szczepionkę w Holandii.  Przy szczepieniu ważne jest, aby w przypadku dwóch dawek przyjąć preparat tego 
samego rodzaju w odpowiednim odstępie czasu.

Kiedy pracownicy zagraniczni dostaną zaproszenie na szczepienie?
Pracownicy zagraniczni zostaną wezwani na szczepienie w momencie, gdy przyjdzie kolej ich grupy wiekowej 
(zob. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/
volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken). Jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne, mogą też 
otrzymać skierowanie na szczepienie od lekarza rodzinnego. 

Który rocznik jest obecnie zapraszany na szczepienie?
Kolejność roczników zapraszanych na szczepienie znajduje się tutaj: 
Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

W jaki sposób pracownicy zagraniczni otrzymają zaproszenie na 
szczepienie? 

Istnieją trzy możliwości otrzymania zaproszenia:
1. Pracownicy zagraniczni, którzy są zarejestrowani w Podstawowej Ewidencji Ludności (BRP) otrzymają zaproszenie od RIVM 

na adres domowy.

2. Pracownicy zagraniczni, którzy są zarejestrowani w Rejestrze Nierezydentów (Registratie Niet-ingezetenen, RNI) i wyrazili 
zgodę na otrzymywanie informacji m.in. o koronawirusie drogą mailową (jest to możliwe od 10 stycznia 2021 r.) otrzymają 
wezwanie za pośrednictwem elektronicznego biuletynu rządowego (w różnych wersjach językowych). Znajdą w nim m.in. 
informacje o tym, jakie roczniki są obecnie zapraszane oraz jak można się umówić na wizytę. Otrzymywanie biuletynu jest 
możliwe pod warunkiem podania adresu e-mail w okienku RNI w momencie rejestracji. Możliwość ta istnieje od 10 
stycznia 2021 r.

3. Do pracowników zagranicznych, którzy nie podali adresu e-mail w okienku RNI i nie widnieją w BRP, administracja 
rządowa nie może dotrzeć bezpośrednio.

Zwróciliśmy się o pomoc do organizacji pracodawców i agencji pośrednictwa pracy w celu poinformowania tej grupy 
pracowników, że mogą umawiać się na szczepienie, gdy przyjdzie kolej ich rocznika, oraz w jaki sposób można się umówić. 
Ponadto mają oni możliwość zapisać się na elektroniczny biuletyn (zob. punkt 2). W tym celu należy wysłać wiadomość na 
info@rvig.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak
mailto:info%40rvig.nl?subject=


W jaki sposób zostaną zaproszeni na szczepienie pracownicy zagraniczni, 
którzy nie są zarejestrowani w Holandii?
Organy administracji rządowej wzywają pracodawców i organizacje pośrednictwa pracy do promowania kampanii szczepień 
oraz podkreślania korzyści z nich wynikających. W tym celu można korzystać ze środków komunikacji opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Sportu (VWS). Ponadto uprasza się pracodawców i organizacje 
pośrednictwa pracy, aby informowali pracowników o tym, jak ważna jest prawidłowa rejestracja w RNI lub BRP w gminie 
zamieszkania. Są oni również proszeni o zwrócenie uwagi pracowników zagranicznych na elektroniczny biuletyn oraz strony 
internetowe workinnl.nl i corona.steffie.nl/en. Można tam znaleźć informacje i objaśnienia o szczepieniach przeciw 
koronawirusowi w różnych wersjach językowych. 

W jaki sposób pracownicy zagraniczni otrzymają zrozumiałe informacje 
o szczepieniu?
Aby zapewnić pracownikom zagranicznym możliwość właściwego zrozumienia informacji o szczepieniu w Holandii, 
informacje te zostały przetłumaczone na najpopularniejsze języki obce, takie jak polski, rumuński i bułgarski. Zostaną one 
przekazane ambasadom państw pochodzenia pracowników zagranicznych oraz platformom publikującym wiadomości dla 
migrantów zarobkowych (np. Polonia i Niedziela). Ponadto zostaną one zamieszczone na stronie internetowej 
www.workinnl.nl, gdzie publikowane są informacje dla migrantów zarobkowych w ich języku ojczystym. Również rządowa 
strona www.coronavaccinatie.nl i corona.steffie.nl zawiera przejrzyste informacje o szczepieniach w różnych wersjach 
językowych.

W jaki sposób pracownicy zagraniczni mogą umówić się na wizytę?
Można to zrobić w standardowy sposób. Gdy przyjdzie kolej danej osoby, może ona umówić się online przy pomocy DigiD 
lub zadzwonić pod Krajowy Numer Wizyt Szczepiennych GGD (Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer).Osoby posiadające 
numer BSN i identyfikator DigiD najszybciej umówią się online, wchodząc na stronę www.coronavaccinatie-afspraak.nl (NL/
ENG). Serwis działa przez całą dobę. Osoby posiadające numer BSN, ale nieposiadające identyfikatora DigiD mogą umówić 
się pod krajowym numerem GGD (0800-7070), gdy przyjdzie kolej ich rocznika. Pod poniższym linkiem można sprawdzić, czy 
dany rocznik może już umawiać się na szczepienie.
Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Czy pracownicy zagraniczni otrzymają certyfikat szczepienia?
Pracownicy zagraniczni otrzymają potwierdzenie otrzymania szczepionki. Znajdą się w nim dane dotyczące szczepienia. W 
chwili obecnej nie ma w Holandii obowiązku legitymowania się poświadczeniem wykonania szczepienia. Potwierdzenie służy 
zatem do celów osobistych i nie jest dokumentem urzędowym. Należy jednak przechowywać je w bezpiecznym miejscu. 
Unijny cyfrowy certyfikat COVID (UCC) jest opracowywany i niebawem ułatwi obywatelom UE podróżowanie po Unii 
Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa. UCC to cyfrowe potwierdzenie, że dana osoba:

• Otrzymała niedawno negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub
• Została zaszczepiona przeciw koronawirusowi preparatem zatwierdzonym przez EMA lub
• Przebyła zakażenie koronawirusem.

Również pracownicy zagraniczni mogą uzyskać certyfikat po zaszczepieniu się w Holandii.

http://www.workinnl.nl
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme/other-languages?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl/translations&utm_medium=redirect
https://corona.steffie.nl/pl/
https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak


Jeśli masz konkretne pytanie albo potrzebę nawiązania z kimś 
osobistego kontaktu w Twojej sprawie, możesz skonstatować się 
z FairWork.

m +31 6 158 235 30  e polska@fairwork.nu

https://www.fairwork.nu/pl/strona-glowna/
mailto:polska%40fairwork.nu?subject=

