
 
 
Szczepienie odbędzie się w UIC Credit Union 1 Arena (wcześniej znanej jako UIC Pavilion)  i jest teraz dostępne                 
po wcześniejszym umówieniu dla osób z kategorii 1A i 1B, które otrzymały usługi w UIC w ciągu ostatnich trzech lat. 
 

Kto może się zaszczepić? 
 

1) Osoby mające 65 lat i więcej. 
 

2) Pracownicy uprzywilejowani - definicję można znaleźć tutaj  
 (https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid19vaccine/home/vaccine-distribution-phases.html) 

 
Klienci naszego Funduszu  są uważani za pracowników uprzywilejowanych  i dlatego niezależnie  od wieku 
mają teraz prawo do skorzystania z możliwości zaszczepienia się  w  UIC w pierwszej kolejności, jeśli korzystali 
z tej lokalizacji w ciągu ostatnich trzech lat. 

3) Każdy pracownik służby zdrowia 1A, który dotychczas nie miał dostępu do szczepionki. 

 
Szczepienia są dostępne TYLKO po wcześniejszym umówieniu. 

 
1)  UIC wyśle harmonogram ,,MyChart” do pacjentów (kategoria 1B, zarejestrowani na wizytę   w UI Health  

               w ciągu ostatnich 3 lat), którzy rejestrowali się na wizyty  za pomocą ,,MyChart”.   Będą  oni mogli  
               samodzielnie zaplanować wizytę używając ,,MyChart”. 
 

2) UIC wyśle e-maile do pacjentów, którzy NIE mają ,,MyChart”, ale udostępnili swó j  adres e-mailowy w Epic  
(kategoria 1B, zarejestrowani na wizytę w UI Health w ciągu ostatnich 3 lat). Za pomocą e-maila pacjenci będą 
mogli zarejestrować się w ,,MyChart” i samodzielnie zaplanować wizytę.   

               Odwiedz nasza stonę internetową UI Health i zaplanuj swoją wizytę  (Vaccine.UIHealth.Care)                            
               lub zadzwoń na  numer 833-53-MYVAX (833-536-9829) i umów się na wizytę telefonicznie. 
 

3) UIC wyśle  text do pacjentów (kategoria 1B, zarejestrowani na wizytę w UI Health w ciągu ostatnich 3 lat), którzy  
NIE mają ,,MyChart” i NIE udostepnili swojego adresu e-mailowego w Epic. Wiadomość wysłana prez text 
zachęci pacjentów do odwiedzenia naszej strony internetowej           UI Health (Vaccine.UIHealth.Care)  lub do 
skontaktowania się z UI Health pod numerem 833-53-MYVAX (833-536-9829) w celu ustalenia daty wizyty.  

 
4) UIC będzie wysyłać automatyczne wiadomości telefoniczne do powyższych 3 grup pacjentow  

(ich wysłanie zajmie 1-2 tygodni) z tymi samymi informacjami. 
 

5) Każdy pacjent, który zadzwoni do naszej centrali (aby umówić się na wizytę lub zadać pytanie) bedzie mogł  
umowić wizytę dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych, oraz otrzyma odpowiedz na swoje pytania. 

 
Pacjenci NIE MOGĄ zostać zaszczepieni w ciągu 90 dni od zakończenia leczenia 

przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko COVID. 
 

Po umówieniu się na wizytę szczepienia zostaną przeprowadzone w Credit Union 1 Arena (dawniej Pawilon UIC). 
•  525 S. Racine (rog   Racine i Harrison). 
•  Parking w garażu  jest bezpłatny dla pacjentow (wjazd na parking od Harrison Street) 
•  Pacjenci powinni wejść do budynku przy Bramce 3 na Harrison Street. 
•  Pacjenci będą wychodzić z bramki 4 na Racine. 
•  Łatwy dostęp do przystanków autobusowych i przystanku Blue Line Racine. 

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid19vaccine/home/vaccine-distribution-phases.html


 

WażNE 

 
•  Oczekuje się, że pacjenci będą mieli założone maski . Przy wejściu do budynku zostaną poddani badaniu 

temperatury i  bedą pytani o objawy choroby. 
 
•   Szczepienie i 15-minutowy czas oczekiwania po szczepieniu zostaną przeprowadzone                                                     

z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. 
 
•  Pacjenci powinni nosić odzież zapewniającą łatwy dostęp do ramienia. 
 
•  Drugie dawki zostaną zaplanowane w zależnosci od tego kiedy pacjenci otrzymają dawkę pierwszą.                        

Oczekuje się, że pacjenci będą mogli otrzymać druga dawkę  21 dni po podaniu dawki pierwszej. 

 


