Jak zarejestrować się na szczepienie przeciw
COVID-19. Wyjaśniamy!
Dziś 22 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70. roku
życia. Od 15 stycznia zapisują się seniorzy po 80. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia tych
grup. Od 15 stycznia pełnoletni obywatele mogą wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia.

Jak zapisać się na szczepienie?
Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie. Zainteresowani mogą zadzwonić na infolinię 989,
wysłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556, skorzystać z e-rejestracji lub zapisać
się telefonicznie bezpośrednio w punkcie szczepień.
1. Zadzwoń na infolinię 989

Infolinia jest bezpłatna i całodobowa. Jeśli nie jesteś w stanie sam zadzwonić, poproś o pomoc rodzinę
lub sąsiada. Przed połączeniem przygotuj Twój numer PESEL i kod pocztowy. Po połączeniu z
konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i numer kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz dokładny
termin oraz miejsce szczepienia. Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z
potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Jeśli nie uda Ci się połączyć z konsultantem,
zostaniesz przekierowany do automatycznej rejestracji. Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz
„Chcę zapisać się na szczepienie”. Zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL i Twojego kodu
pocztowego. Potem wybierzesz dla siebie dogodny termin na przyjęcie szczepionki przeciwko
COVID-19.
Ważne! Dla każdego pacjenta, który nie otrzyma terminu po kontakcie z infolinią, konsultanci
oddzwonią, gdy dostępne będą nowe terminy szczepień.
1. Wyślij SMS

To nowa forma rejestracji. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System
pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o
przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie
położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny,
będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS
przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą
SMS, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS.
1. Skorzystaj z e-Rejestracji

e-Rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pamiętaj, że możesz skorzystać z tego sposobu,
jeśli masz Profil Zaufany.
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko
Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał
zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz

z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu
rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień
przed planowanym terminem.
1. Zapisz się w punkcie szczepień

Do dyspozycji osób, które chcą skorzystać z darmowej szczepionki przeciwko COVID-19 jest blisko
6000 punktów szczepień w całym kraju. Mapa z lokalizacjami.
Na podstawie gov.pl
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