SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAJĘCZNIE
98-330 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15 tel.: /034/ 3111663

Pajęczno dnia 23.12.2020

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, SP ZOZ w Pajęcznie złożył wniosek w ramach realizacji
Narodowego Programu Szczepień i będzie realizował szczepienia przeciwko
COVID -19 mieszkańców :
 Miasta i gminy Pajęczno w Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie
 Gminy Nowa Brzeźnica w GOZ w Nowej Brzeźnicy
 Gminy Strzelce Wielkie w GOZ w Strzelcach Wielkich.
Więcej informacji na stronie www.spzozpajeczno.pl

sporządziła : mgr Małgorzata Strugała-Kuliberda – Kierownik RUM , Przełożona Pielęgniarek i Położnych
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Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

1. Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze,
lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody
niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę
współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).
2. Szczepienia będą realizowane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione
automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu
realizującego szczepienie
3. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna – wraz ze swoimi danymi osobowymi –
przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji
i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.
4. Przed szczepieniem osoba szczepiona powinna udzielić pisemnej zgody na szczepienie.
5. Osoba zaszczepiona (po drugiej dawce) będzie mogła pobrać zaświadczenie o szczepieniu
w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mObywatel.
Podmiot szczepiący może też dokonać wydruku ww. kodu (zostanie on wygenerowany
automatycznie przez system P1 po dokonaniu wpisu o szczepieniu). Kody QR będą
dostępne od 01/02.2021.
6. Dzięki wprowadzeniu eKarty Szczepień, nie ma już obowiązku wystawienia osobnego
zaświadczenia o kwalifikacji do szczepienia, dokonania wpisu do karty uodpornienia oraz do
wykazu gabinetu zabiegowego.

sporządziła : mgr Małgorzata Strugała-Kuliberda – Kierownik RUM , Przełożona Pielęgniarek i Położnych

