Szanowni Państwo
Informacja dla Seniorów 70+ dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19.
Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.
Jak się będzie można zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby
powyżej 70 roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie - możesz to zrobić sam lub
może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny:
1. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień - na terenie gminy wyznaczonym punktem
szczepień jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia w Łopienniku,
Łopiennik Nadrzeczny 101 tel. 82 577 30 09
2. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989.
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany
numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany.
Jeżeli go nie masz, skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień lub infolinią NFZ
989.
Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień w
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
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Uwaga:
1. Osoby o braku możliwości poruszania się, będą mogły skorzystać z mobilnego zespołu
szczepiącego (na miejscu w domu/mieszkaniu) – informacji będą udzielać punkty
szczepień oraz infolinia 989.
2. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby mające trudności w dostępie do punktu szczepień
mogą skorzystać z pomocy transportu gminy (transport obejmuje mieszkańców z terenu
gminy Łopiennik Górny w ramach punktu szczepień NZOZ w Łopienniku Nadrzecznym).
Infolinia w ramach rejestracji i obsługi dowozu przez gminę tel. 507 079 010 w dni
pracujące od godz. 8.00 do 15.00.
Więcej
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internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam
informacjami. Można tu znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko
COVID-19?; Od kiedy mogę się zaszczepić?; Gdzie się zaszczepić?; Procedura szczepień krok po kroku. Są
także odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania oraz odpowiedzi na fałszywe informacje na temat
szczepień, pojawiające się w przestrzeni publicznej.
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