Gmina Moryń

Narodowy Program Szczepień
Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, od 15 stycznia 2021 r. otwarte zostaną zapisy na szczepienia przeciwko
COVID-19. W I etapie ze szczepień skorzystać mają, m.in. pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, służby
mundurowe, osoby powyżej 60. roku życia oraz nauczyciele.

Szczepienia w Polsce oraz w większości państw Unii Europejskiej rozpoczęły się 27 grudnia 2020 r. Możliwość
skorzystania z nich mają osoby najbardziej narażone na zakażenie, tzw. grupa 0. Są to: pracownicy sektora ochrony
zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich
ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach
sanitarno-epidemiologicznych.
- Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już 15
stycznia 2021 r. W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów
opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku
życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele - czytamy na rządowej
stronie. Pozostałe osoby natomiast będą mogły od tego dnia zgłosić chęć zaszczepienia.
Szczegółowe i aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem tel. 989. Są one również dostępne na oficjalnym portalu
rządowym poświęconym szczepieniom.
Poszczególne etapy procedury szczepień przeciwko COVID-19 to:
1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Po dokonaniu
rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Będzie on od razu
umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.
Szczepienia będą realizowane w:
●
●
●
●

przychodniach (POZ),
szpitalach,
szpitalach rezerwowych,
u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

W Moryniu szczepienia będzie realizowała przychodnia Jerzego Nowaka, ul. Dworcowa 6, tel. 914146014
Więcej informacji:
Mapa punktów szczepień w całej Polsce
Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje
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