Szczepienia przeciw COVID-19 w powiecie
Po 15 stycznia 2021 r. ruszą w Polsce zapisy do bezpłatnego populacyjnego szczepienia
przeciw COVID-19, czyli osób poza grupą „0&#8243;. Gdzie w powiecie olsztyńskim można
będzie się zaszczepić?
Proces rejestracji zostanie podzielony na dwie opcje: szczepienia indywidualnego, gdzie pacjent sam
zgłasza się do rejestracji oraz zbiorowego – w tym przypadku NFZ zaprasza do udziału w programie
zainteresowane podmioty. W celu umówienia wizyty pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii (
tel. 989 – czynny już teraz), umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta
(dostępne na stronie internetowej: pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu
e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do szczepienia
przez lekarza i będzie zaszczepiony, otrzyma potwierdzenie przyjęcia pierwszej dawki preparatu, wraz z
informacją o dacie podania drugiej dawki.
– Według obecnego stanu wiedzy medycznej szczepienia są jedynym sposobem na uchronienie się od
zachorowania lub złagodzenia jego przebiegu. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu
olsztyńskiego do skorzystania z narodowego programu bezpłatnych szczepień. Sam też mam zamiar się
zaszczepić, oczywiście we właściwym terminie, zgodnym z harmonogramem przewidzianym w tym
programie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.
W powiecie olsztyńskim szczepienia będą się odbywały w 18 punktach w miejscowościach:
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Ameryka (gm. Olsztynek)
Barczewo
Bartąg (gm. Stawiguda)
Biskupiec (4 punkty)
Dobre Miasto
Dywity
Franknowo (gm. Jeziorany)
Gietrzwałd
Jonkowo
Olsztynek
Purda
Lutry (gm. Kolno)
Stawiguda
Sząbruk (gm. Gietrzwałd)
Świątki.

Dokładna lokalizacja punktów szczepień została opublikowana na rządowej stronie gov.pl/szczepimysie.
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. W połowie stycznia br. powstanie także specjalna, interaktywna
mapa, dzięki której każdy znajdzie punkt szczepień w swojej okolicy.
W przypadku wątpliwości warto skorzystać z już czynnej infolinii. Wybierając numer 989 można dowiedzieć
się m.in. jak wygląda procedura szczepienia, gdzie będzie można się zaszczepić oraz dlaczego warto
skorzystać ze szczepienia.
ETAPY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
Kto w jakiej kolejności zostanie zaszczepiony?
W procesie uchwalania narodowego programu szczepień rząd ustalił, które grupy najpierw powinny

otrzymać preparat.
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Etap 0: Pracownicy sektora ochrony zdrowia (personel medyczny, pracownicy DPSi pracownicy MOPS
oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach
sanitarno-epidemiologicznych); rodzice wcześniaków.
Etap I: Pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby starsze powyżej 60. roku życia,
służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej.
Etap II: Kluczowe grupy zawodowe: pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów infrastruktury
krytycznej, transportu publicznego, urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii
(np. pracowników stacji epidemiologiczno-sanitarnych), osoby w wieku poniżej 60. roku życia z
chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
Etap III: Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Jak przebiega szczepienie?
Podobnie jak w przypadku innych szczepień, preparat podawany jest w formie zastrzyku w mięsień
naramienny, z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących szczepień. Ryzyko wystąpienia reakcji
anafilaktycznej (alergicznej) jest najwyższe w krótkim czasie po podaniu szczepionki, stąd też osoba
zaszczepiona powinna przebywać 30 minut w poczekalni placówki, w której wykonano zastrzyk.
Szczepienia są dozowane dwukrotnie, przy czym druga dawka powinna być podana 3 do 4 tygodni po
pierwszym zaszczepieniu – zgodnie z wytycznymi producenta.
Przeciwwskazaniem do kontynuacji szczepienia jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw
COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie
szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką.

Drukuj

