
Szanowni Państwo: 

 

15 grudnia 2020 r. przyjęty został Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-

19. 

Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 

Produktów Leczniczych stosowanych u ludzi, działającego w ramach 

Europejskiej Agencji Leków dopuściła do obrotu szczepionkę. 

 

Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, 

zdobycie kontroli nad transmisją wirusa.  Jest nadzieją na powrót do 

normalności.  

 

Powrót do normalności oznacza m.in.: 

- odejście od maseczek, 

- swobodne spotkania z rodzina i przyjaciółmi, 

-powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, 

-dalszy rozwój gospodarki, 

-ochronę miejsc pracy, oraz szanse na nowe zatrudnienia, 

-swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, 

-wakacje bez ograniczeń, 

-poprawę jakości życia  nas wszystkich. 

 

 

Szczepionkę rekomendują: 

 

Eksperci, naukowcy, medycy, epidemiolodzy   i według wiedzy naukowej 

szczepionka jest bezpieczna. 

 

27 grudnia 2020r. w grupie przewidzianych do zaszczepienia w etapie 0,  

zostały zaszczepione pierwsze osoby z personelu medycznego. Na Podkarpaciu 

w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, jako pierwsza zaszczepiła  się Pani Jolanta Kluz-

Zawadzka-konsultant wojewódzki ds. epidemiologii. 

Byliście Państwo zapewne obserwatorami tego ważnego  wydarzenia. (Pani 

doktor jest już po podaniu drugiej dawki szczepionki i z informacji, jakie podała 

czuje się bardzo dobrze). 



 

Szczepienia są nieodpłatne i dobrowolne. Szczepionka jest rozwiązaniem, które 
może zabezpieczyć nas przed kolejnymi falami pandemii. Im więcej osób się 
zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. 

 

Terminarz szczepień  na chwilę obecną przedstawia się następująco:  

 

15 stycznia br. zostały uruchomione zapisy na szczepienia dla osób, powyżej 80 
r. ż .,  

22 stycznia uruchomione zostały zapisy dla  osób powyżej 70 r. ż., 

25 stycznia rozpoczęły się  szczepienia  dla  obu zarejestrowanych grup . 

Kolejność szczepień reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
(Dz.U. z 22 stycznia 2021 r. poz.153) 

 

Szczegółowe Informacje odnośnie etapów szczepień poszczególnych grup 
znajdują się na  stronie www.gov.pl/web/szczepimysię w zakładce od kiedy 
mogę się zaszczepić. 

 

Na szczepienie można zarejestrować się poprzez: 

1. Dedykowaną infolinię 989, 

2. Internetowe Konto Pacjenta, przy czym  osobom starszym, które mogą 
mieć problemy z rejestracją przez internet pomogą przy rejestracji na 
szczepienie przeciwko COVID-19 wolontariusze Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniorów. Pomoc tę będzie można uzyskać dzwoniąc na infolinię 
działającą w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów nr 22 505 
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3. W placówkach  POZ, 

4. W punkcie szczepień (mamy 4 rodzaje punktów szczepień: są to 
stacjonarne palcówki POZ, punkty szczepień stacjonarne w innych placówkach 
medycznych, przez mobilne zespoły szczepiące, w centrach szczepiennych 
szpitali rezerwowych). 

http://www.gov.pl/web/szczepimysię


Dowóz osób, które samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktów szczepień 
rozpoczął się 25 stycznia br. Jednostki  samorządu terytorialnego zabezpieczą 
transport do punktów szczepień osobom: 

 
1.  niepełnosprawnym, (posiadającym orzeczenie o st. niepełnosprawności 

o kodzie R lub N, lub odpowiednio I Grupa ze wskazaniem schorzeń ruchu 
i neurologicznych) 
 

2. osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego  w 
miejscu zamieszkania punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 
tys. osób gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich, 

 

3. osobom powyżej 70 r. ż, mającym obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego w  miejscu zamieszkania  punktu szczepień - w 
przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców(duże miasta) 

 

W każdej gminie zabezpieczony jest co najmniej jeden mobilny punkt szczepień, 

mi.in. dla osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć na szczepienie.  

Dodatkowo będą działałyzespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu 

pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu 

szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

 

 

Szanowni Państwo!  Nasze społeczeństwo powinno mieć szeroka wiedzę dot. 

szczepionki przeciw COVID-19, DLATEGO  należy korzystać ze sprawdzonych 

źródeł wiedzy. 

Uruchomiony został  portal  gov.pl/szczepimysię, na którym dostępne są 

informacje nt. szczepionki COVID-19, znajduje się tam również  sekcja „pytania i 

odpowiedzi” pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania. 

 



Dodatkowo uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19,  o numerze 989 prowadzona przez specjalistów i 

konsultantów  - POZWOLI  ona NA BIEZĄCO   uzyskiwać dodatkowe informacje 

dotyczące szczepień, a także zarejestrować się do punktu szczepień. 

Konsultanci udzielają odpowiedzi zarówno na pytania dotyczące organizacji 

szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek . 

 

 

 

W gminach zostały utworzone telefoniczne punkty zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID, tak 

aby, osoby które samodzielnie nie mogą dotrzeć na szczepienie, mogły uzyskać 

pomoc w tym zakresie. 

 

Szanowni Państwo!   W trosce o zdrowie naszego społeczeństwa, 

Zachęcam Państwa radnych oraz władze samorządowe do  wspierania 

Narodowego Programu Szczepień .To na osobach pełniących funkcje publiczne 

spoczywa obowiązek zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszego 

społeczeństwa. 

Sytuacja Epidemiologiczna  jest poważna,  dlatego tez powinniśmy być 

odpowiedzialni za siebie, nasze rodziny, znajomych, przyjaciół.  Szczepionki są 

jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny, a szczepienia 

najbardziej efektywnymi działaniami profilaktycznymi, które chronią nas przed 

wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. 

 

Zaszczepienie się jest szansą na powrót do zdrowia i tak oczekiwanego przez 

nas powrotu do normalności.  

Korzystając z okazji – chciałabym wszystkim  Państwu  podziękować za 

wyjątkową pracę w ubiegłym roku , za działania podjęte w walce z 

KORONAWIRUSEM , za Państwa zaangażowanie i odpowiedzialną służbę. 

 Jestem przekonana, że przy wzajemnej współpracy, dobrze wykonanych 

zadaniach razem pokonamy pandemię, życzę Państwu zdrowia, dużo sił i 

optymizmu. 

 


