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NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEN - PODSTAWOWE

INFORMACJE

Skrypt stanowi zrodto informacji na temat programu szczepieri ochronnych przeciwko
wirusowt SARS-CoV-2.

1. Informacje ogolne

Szczepionki przeciwko COVID-19 maj^ przyczynic sl^ do zminlmalizowanla. a docelowo
do wygaszenia epidemii wirusa. Calem strategicznym jest osiqgni^cle poziomu
zaszczepienia spoteczeristwa umozllwiaj^cego zapanowania nad pandemic COVID-19 do
kortca 2021 roku, przy Jednoczesnym zachowanlu najwyzszych standardow
bezpleczehstwa.

Proces szczepieh jest oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) wazne 90 dni od
dnia wystawienia. Sklerowania s^ generowane automatycznie w systemie PI w transzach
zgodnych z kolejno§ciq szczepiert (dia okreslonych grup wiekowych, zawodowych itd.).
Ponadto, iekarze mogq wystawic dia pacjenta indywidualne e-skierowanle (np. dIa osoby
nieposladaj£icej numeru PESEL, dia osoby, ktora nie mogta poddac si^ szczepienlu w
okresie wa2noSci pierwszego e-skterowania).

2. Sposoby rejestracji na szczepienie

Jest kilka mo2ltwosci rejestracji na szczepienie:

•  Infolinia 989,

• SMS (o tre^ci SzczepimySie) pod numer 664 908 556,
• e-rejestracja,

•  rejestracja telefoniczna bezposrednio w punkcie szczepieh.

Zadzwoh na infolinif 989

Infolinia jest bezptatna i catodobowa. Je^li nie jestes w stanie sam zadzwonic, popros o
pomoc rodzin^ lub s^siada. Przed potqczeniem przygotuj Tw6j numer PESEL i kod
pocztowy. Po pot^czeniu z konsultantem podaj swoje imi§ i nazwisko, PESEL i numer
kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz doktadny termin oraz miejsce szczepienia. Po
rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umowienia wizyty
na szczepienie. JeSli nie uda Ci si^ potqczyd z konsultantem, zostaniesz przekierowany do
automatycznej rejestracji. Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz „Chc^ zapisac si?
na szczepienie". Zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL i Twojego kodu
pocztowego. Pofem wybierzesz dia siebie dogodny termin na przyj?cie szczepionki
przeciwko Covid-19.

Wainel DIa ka±dego pacjenta, kthry nie otrzyma terminu po kontakcie z infolinia,
konsultanci oddzwoniq, gdy dost?pne b?d^ nowe terminy szczepieh.

WySM] SMS - Z Jednego numeru telefonu mozesz zarejestrowac tyiko trzy osoby.

Wy6lij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treSci: SzczepimySie. System
pokieruje Ci? krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru
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PESEL, a potem o przesianie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliiszy termin
na szczepienie w punkcie potoionym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Je6li ten
termin nie b^dzie dia Ciebie dogodny, b^dziesz m6gl wybrac inne daty. Po
zarejestrowaniu, na dob$ przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominajqcego o
terminle i miejscu wizyty.

Koszt SMS — wedtug taryfy operatora.

Wazne! Jezeli w systemie rejestracji nie b^dzie wolnego terminu, do wszystklch os6b.
ktdre wy§l^ SMS oddzwoni infollnia w chwili uruchomienia nowych terminow szczepieh.

Jak zarejestrowa6 si^ poprzez SMS?

2 jednego numeru telefonu mo^esz zarejestrowac tyiko trzy osoby.

1. Wy^lij SMS-a o tresci SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333.
2. Powinlenes otrzymac SMS-a zwrotnego, w ktorym zostaniesz poproszony o numer

PESEL.

3. Wpisz sw6j numer PESEL i odesllj SMS-a.
4. Zostaniesz poproszony o Tw6j kod pocztowy. Dzi^ki temu, zaproponujemy Ci

najbliiszy termin szczepienia w miejscu, w ktdrym mieszkasz.
5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-222.
6. Otrzymasz informacj^ o:

a. najblizszym mozliwym terminie szczepienia,
b. adresie plac6wki, w ktbre] to szczepienie ma by6 wykonane, a takze
c. godzinie szczepienia.

7. JeSII akceptujesz termin I miejsce, odpowiedz na t§ wiadomo^e TAK.
8. Je;teli odpowiedzia4e§ TAK, otrzymasz wiadomoSc, te wizyta zostata umowiona.

Dostaniesz SMS z przypomnieniem na dob§ przed szczepieniem. W celu zmiany
terminu szczepienia zadzwori pod numer 989.

9. Je§li termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, odpowiedz NIE. PAMI^TAJ! Brak
odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie proces rejestracji!

10. Jezeli odpowiedziateS NIE, otrzymasz SMS-a z propozycjq nowego terminu,
godziny oraz lokalizacji.

UWAGA! Jezeli si^ pomylisz i wpiszesz bt^dny numer PESEL lub kod pocztowy,
dostaniesz SMS-a z prosbq o poprawne wprowadzenie danych.

SkorzystaJ z e-Rejestracjl

e-Rejestracja dost^pna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pami^taj, ze mozesz skorzystad z
tego sposobu, je§li masz Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pi^e dost^pnych terminow
w punktach szczepien, ktore znajduj^ si? blisko Twojego adresu. Je6li zaden z
proponowanych terminow nie b?dzie Ci pasowat albo b?dziesz chciat zaszczepid si? w
innym punkcie, w innym miescie - b?dzie taka mozliwosc. Wystarczy, ze skorzystasz z
dost?pnej wyszukiwarki i wskazesz dogodnq dIa Ciebie dat? i lokalizacj?. Zaraz po
dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a nast?pnie ponownie
przypomnimy Ci o szczepieniu dzieri przed planowanym terminem.
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Zapisz si^ w punkcie szczepieh

Do dyspozycji osob, ktore chc^ skorzystac z darmowej szczepionki przeciwko Covid-19
jest blisko 6000 punktow szczepien w catym kraju. Takze bezpoSrednio w punkcie moze
zarejestrowac si^ na szczepienie. Mapa z iokalizacjami wszystklch punktbw dost^pna jest
tutaj (strona gov.pl/szczepimysie).

3. MIejsca w ktorych mog^ si^ zaszczepic

Obecnie szczepionk^ mozna przyjqc w nast^pujqcych miejscach;

• przychodnie POZ i inne stacjonarne placowki medyczne,
• szpitale tymczasowe,

• Punkty Szczepieri Powszechnych,
• punkty drive thru,

• zaktady pracy,
• punkty tymczasowe tworzone w miejscach cz^sto ucz^szczanych przez

mieszkahcow lub turystow,
• miejsce zamieszkania: poprzez wyjazdowe punkty szczepien, mobilne zespoly

szczepieri oraz Mobilne Jednostki Szczepieri,
• prywatne gabinety profesjonalistow medycznych szczepi^cych jako Mobilne

Jednostki Szczepieh,
• apteki.

Mapa punktbw szczepieh dost^pna jest na stronie Qov.Dl/szczepimyfiif^

4. Osoby uprawnione do szczepien

Obecnie szczepienia dost^pne sq dia wszystkich obywateli od 12. roku zycia.

5. Szczepienia cudzoziemcow

Je6li pacjent nie posiada numeru PESEL powinien zglosi6 si^ do dowolnego lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania e-skierowania. Lekarz POZ ma prawo
wystawi6 skierowanie na szczepienie za posrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.
Wystawiaj^c skierowanie, w polu „dane pacjenta" powinien wybrac „lnny identyfikator"
(zamiast „Numer PESEL") i wprowadzie numer dokumentu tozsamo^ci, jakim postuguje
si^ uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, zeby byl to numer paszportu lub zagraniczny
dow6d osobisty.

Szczegbiowe informacje w j^zykach obcych na stronie:

httPS://www,qov,p|/web/szczepimvsie/e-sklerowanie-na-szczeDienie-rila-cudznzifimr.nw


