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Gminy Boliméw

W dniu 15 stycznia 2020 roku rozpoczyna sie ,ETAP |” Narodowego Programu Szczepien
przeciwko COVID-19. W ramach tego etapu grupg docelowgsa:
- pensjonariusze domdéw pomocy spotecznej oraz zaktadéw opiekuriczo-leczniczych, pielegnacyjno-

opiekunczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu (szczepienie 18 stycznia 2021).
- osoby powyzej 60. roku zycia zaczynajac od osdb 80 lat i wiecej (od 15 stycznia 2021), 70 lat i wiecej
(od 22 stycznia 2021) — szczepienia zaczynaja sie 25 stycznia 2020.
- stuzby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,
- nauczyciele;

Biorac pod uwage przede wszystkim osoby najstarsze, ktore czesto sq samotne lub nie moga
sie samodzielnie porusza¢é zwracamy sie z bardzo goracq prosba do Parstwa Sottys6w o pomoc
w popularyzacji programu szczepien oraz identyfikacji oséb, ktére potrzebujg dodatkowej pomocy
w udziale w szczepieniu.

Nasze wspdlne dziatania w koordynacji Gminnego Osrodka PomocySpotecznej oraz Zastepcy
Wojta maja na celu umoZliwienie zaszczepienie osdb, ktore sq w najwiekszej grupie ryzyka dlatego
prosimy Paristwa Sottys6w 0 pomoc w akcji szczepien.
Kazdy

obywatel

naszego

kraju

posiadajacy

numer

PESEL

automatycznie

otrzyma

e-skierowanie, ktdre bedzie upowazniatfo go od szczepienia. E-skierowanie do szczepienia dla

okreslonych grup wiekowych bedzie generowane automatycznie i wazne 60 dni.
Informacje na temat szczepionki:

e

—szczepionka jest podawana domiesniowo, najlepiej w miesien naramienny;

®

otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml kazda) w odstepie co najmniej 21 dni. Nie ma
mozliwosci, by druga dawka zostata zastapiona szczepionkg innego producenta niz ta, ktora
zostata podana pierwszej dawce;

e®

nie ma koniecznosci dostosowywania dawki u oséb w wieku 65 lat i wiecej;

®

szczepionka moze nie zapewniac petnej ochrony przed uptywem co najmniej 7 dni od

otrzymania drugiej dawki.
W przypadku potrzeby transportu osoby zainteresowanej szczepieniem prosimy o kontakt

z Urzedem Gminy w Bolimowie pod numerem 46 819-50-84. Konieczne jest podanie adresu pobytu,
wieku osoby, wymagania transportowe (siedzqca/lezqca) oraz kontaktu telefonicznego do opiekuna.
W zataczniku ulotka informacyjna na temat Narodowego Programu Szczepien oraz samej
szczepionki.

