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Poznaliśmy pierwsze daty z kalendarza szczepień. Już za dwa dni, 15 stycznia,
rozpocznie się rejestracja osób powyżej 80. roku życia na szczepienie w konkretnym
terminie w wybranej placówce. Również w piątek ma zostać uruchomiony system do
zgłaszania chęci szczepienia dla wszystkich osób pełnoletnich.

Znamy  także punkty szczepień. Jedyny punkt w naszej gminie funkcjonować będzie w
Łubianie w budynku NZOZ Przychodnia przy ulicy Osiedlowej.

Rejestracja będzie możliwa telefonicznie (tel: 989), przez e-Rejestrację (www:
pacjent.gov.pl) oraz w wybranym punkcie szczepień.

Od 22 stycznia rozpocznie się kolejny etap rejestracji, tym razem seniorów powyżej 70. roku
życia. W dalszym ciągu ma być dostępny formularz zgłaszania chęci do szczepienia dla
wszystkich osób.

Ważnym jest, żeby nie mylić zgłoszenia i rejestracji. Osoby 70+ nie zgłaszają chęci tylko od
razu się rejestrują we wskazanych etapach (15.01 80+ i 22.01 70+), natomiast osoby młodsze
po zgłoszeniu chęci będą musiały się dodatkowo zarejestrować na podstawie e-
Skierowania, które ma być wystawione na podstawie zgłoszenia chęci w czasie kiedy
rozpocznie się etap adekwatny do parametrów danej osoby.

Poza punktem szczepień w Łubianie najbliżej zlokalizowane są placówki:

NZOZ Przychodnia Sp. z o.o. przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie,



NOVA Sp. z o.o. przy ulicy Piechowskiego w Kościerzynie,
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. przy ulicy Piechowskiego w Kościerzynie.

Na ten moment rząd nie podaje informacji kiedy rozpoczną się kolejne etapy. Również nie
wiemy jak poszczególne frakcje społeczeństwa będą podzielone, ponieważ już widzimy
poważne zmiany względem pierwotnych założeń – brak informacji na temat osób 60+ oraz
osób z chorobami przewlekłymi.

Poprzednim razem, kiedy informowaliśmy o programie szczepień zapytaliśmy się o opinię
na temat chęci do poddania się szczepieniu, dzisiaj chcielibyśmy zadać ponownie to
pytanie. Lista odpowiedzi została zmieniona ponieważ wiemy już, że szczepionki są
bezpłatne. Więcej: TUTAJ.
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Jak osoba 70+ może się zarejestrować na szczepienie❓➡️ przez infolinię 989➡️ przez e-
Rejestrację na https://t.co/GG1JCzB77Q➡️ w wybranym punkcie szczepień#SzczepimySię
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Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 13, 2021


