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SZCZEPIENIA POPULACYJNE PRZECIWKO COVID-19
PO 15 STYCZNIA 2021r.
W dniu 28 grudnia 2020 roku rozpoczęła się dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19.
Pierwsze dawki są przeznaczone dla pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników domów
pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznych
oraz rodziców wcześniaków (tzw. etap 0 szczepień).
Proces rejestracji do powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 zaplanowano
po 15 stycznia 2021 r. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Zdrowia w kolejnych
etapach szczepieni będą:
− etap 1: 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, nauczyciele;
− etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio
zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze
względu na częste kontakty społeczne;
− etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej
populacji.
Na szczepienie będzie można umówić się dopiero po 15 stycznia 2021 roku:
− przez infolinię 989,
− u lekarza POZ
− poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Szczepienia będą wykonywane w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie u osób
zarejestrowanych zgodnie z ww. zasadami. PCM aktualnie nie prowadzi rejestracji na szczepienia
populacyjne.
Zasady organizacji szczepień mogą ulec modyfikacji, dlatego też w celu uzyskania
najbardziej aktualnych i wiarygodnych informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi
prosimy dzwonić na numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID-19 – tel. 989. Po 15 stycznia 2021 r. pod ww. numerem telefonu będzie można
także zapisywać się na szczepienie. Połączenie z infolinią jest bezpłatne, a z konsultantami można
połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Szczegółowe informacje na temat szczepień dostępne są również na stronach:
− gov.pl/szczepimysie
− gov.pl/koronawirus
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