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Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, szef rządu spotka się z prezydentem miasta,
zobaczy zorganizowane w Skierniewicach punkty masowych szczepień. Rząd przed świętami
zapowiedział – przechodzimy do realizacji masowych szczepień. Skierniewice jako jedno z
pierwszych miast w regionie, ale i w kraju zorganizowało i w pełni wyposażyło punkty
masowych szczepień.
– Zależało nam, by w Skierniewicach powstały dwa punkty – jeden w centrum, drugi na osiedlu
Widok – mówi prezydent Krzysztof Jażdżyk.
Samorząd miasta we współpracy ze szpitalem oraz ośrodkami zdrowia – CM Ogrodowa oraz Widok
uruchamia w Skierniewicach dwa punkty masowych szczepień. Pierwszy prace zaczął w środę, 7
kwietnia. Zorganizowany został w nowej miejskiej hali sportowej przy ulicy Pomologicznej. Obsadę
medyczną zapewnia WSZ. Drugi, w hali przy ul. Tetmajera, ruszy w poniedziałek, 12 kwietnia.
Medycy zapowiadają, że są gotowi szczepić siedem dni w tygodniu. Kluczowym będzie dostarczanie
preparatów.
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– Zabezpieczyliśmy lokale, dostęp do wszystkich mediów, internetu, punkty wyposażyliśmy w
komputery, drukarki, lodówki niezbędne do przechowywania szczepionek, zorganizowaliśmy
stanowiska szczepień – mówi prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk. – Chcemy jak najszybciej
zaszczepić populację miasta, niestety na wiele czynników nie mamy wpływu, m.in. na tzw. turystykę
szczepionkową, czy dostawy preparatów. Ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by
zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców. Cieszę się, że medycy odpowiedzieli na
moje zaproszenie do współpracy.
Dwa punkty, które uruchomiło miasto to tzw. punkty populacyjne, funkcjonujące niezależnie od
istniejących w ośrodkach zdrowia punktów szczepień. Po 19 kwietnia uruchomione mają zostać
powiatowe punkty masowych szczepień. Zgodnie z założeniami, trzy punkty powstaną w centrach
medycznych w Bolimowie, Nowym Kawęczynie i Makowie.

Rząd przed świętami zapowiedział zmiany w realizacji Narodowego Programu Szczepień. W II
kwartale powstaną nowe punkty szczepień (m.in. drive-thru). Umożliwione zostaną m.in. szczepienia
w zakładach pracy czy w aptekach. Uprawnienia do wykonywania szczepień uzyskają też m.in.
pielęgniarki, ratownicy medyczni. Rząd przechodzi do realizacji masowych szczepień.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że do końca II kwartału zostanie zrealizowanych 20 milionów
szczepień przeciwko COVID-19.

Po zmianach kwalifikację do szczepień będzie mógł przeprowadzić: lekarz, stomatolog, pielęgniarka,
położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów
medycznych.
Od 12 kwietnia ruszą zapisy rocznika 1962. W kolejnych dniach na szczepienie przeciwko COVID-19
będą mogły zapisać się osoby z kolejnych roczników.

Na szczepienie mogą się zapisać osoby, które ukończyły 60 lat lub więcej
ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INFOLINIĘ 989 – do zapisu potrzebny jest numer PESEL.
Możesz także podać numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybierzesz
dla siebie dogodny termin i miejsce szczepienia. Jeśli podasz numer telefonu
komórkowego, po umówieniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.
ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA PACJENT.GOV.PL – po otwarciu tej strony
zobaczysz komunikat o możliwości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie.
Polecamy ten sposób! System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach
szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeżeli propozycje nie będą Ci
odpowiadały, możesz wybrać datę i konkretny punkt szczepień za pomocą dostępnej
wyszukiwarki. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS.
WYŚLIJ SMS – do wyboru masz dwa numery: 880 333 333. Przygotuj swój PESEL oraz
właściwy dla Twojego adresu kod pocztowy. Na wybrany numer wyślij wiadomość o
treści „SzczepimySie". Połączysz się z systemem, a po podaniu kodu pocztowego i
numeru PESEL, otrzymasz propozycję terminu w konkretnym punkcie szczepień. Jeśli
ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po
zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS-a przypominającego o
terminie i miejscu wizyty.
Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, system zachowa twój numer. Gdy
tylko pojawi się możliwość zaszczepienia, otrzymasz informację.

ZAREJESTRUJ SIĘ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostępny sposób. Warto
umówić się telefonicznie. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie
gov.pl/szczepimysie. Pamiętaj, że osobista wizyta w punkcie szczepień wiąże się
niekiedy z koniecznością stania w kolejkach, ale też jest narażaniem się na ryzyko
zakażenia. Jeśli zatem nie musisz wychodzić, zostań w domu i zapisz się zdalnie.
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