Szczepienia COVID-19
Punkty szczepień przeciw COVID-19
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
informuje o zakończeniu działalności z dniem 31 marca 2022 r.
Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 przy ul.
Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 w Łukowie.
Pozostałe funkcjonujące

punkty szczepień:

Poradnia lekarza POZ w Łukowie, al. T. Kościuszki 2a;
Poradnia lekarza POZ w Serokomli, ul. Nadstawna 15;
Poradnia lekarza POZ w Stoczku Łukowskim, ul. Józefa
Piłsudskiego 32;
Poradnia lekarza POZ w Wandowie, Wandów 11;
Poradnia lekarza POZ w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1.
—————————————————————————————————————

Szczepienia dzieci w wieku 5
– 11 lat przeciw COVID-19
Skierowania na szczepienia wystawiane są automatycznie przez
system od 12 grudnia 2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko
roku życia. Co, jeśli Twoje dziecko nie ma wystawionego eskierowania przez nasz system? W takiej sytuacji lekarz w
punkcie szczepień może wystawić e-skierowanie – pod warunkiem,
że dziecko skończyło 5 lat. Rejestracja dzieci jest możliwa
od 14 grudnia 2021 r.
Jak zarejestrować dziecko na szczepienie ?
zadzwoń na całodobową infolinię 989
skontaktuj się z wybranym punktem szczepień – nr telefonu:
605 175 960
skorzystaj ze strony internetowej pacjent.gov.pl (Ważne!
Dziecko możesz zarejestrować tylko za pomocą tzw. szybkiej
rejestracji bez Profilu Zaufanego)

wyślij SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub
880 333 333
—————————————————————————————————————–

Komunikat w sprawie szczepień
przeciw
COVID-19
dawką
przypominającą
SPZOZ w Łukowie informuje, iż rozpoczął się proces szczepienia
dawką przypominającą dla:
pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z
pacjentem;
wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia.
Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z
zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu
pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19
U osób szczepionych dawką przypominającą stosuje się
szczepionkę Pfizer
niezależnie od rodzaju szczepionki
zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II
dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są
również osoby, które w szczepieniu podstawowym przyjęły
jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.
Rejestracja na szczepienie pod nr tel.
605 175 960 lub 25
798 2001, wew. 274
Lokalizacja: Punkt Szczepień Powszechnych przy SPZOZ w
Łukowie, ul. Rogalińskiego 3.
———————————————————————————————————————

Punkt Szczepień Powszechnych
W dniu 26.04.2021 r. (poniedziałek) w SPZOZ w Łukowie

uruchomiony został Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany
przy ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, przy Poradni Medycyny
Pracy. Zapisy pod numerem telefonu 605 175 960.
Szczepienia odbywać się będą od poniedziałku do niedzieli (w
zależności od potrzeb), zgodnie z przyjętym harmonogramem
dostępnym
na
stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
Jak zarejestrować się na szczepienie?
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
2.
Zarejestruj
się
elektronicznie
poprzez
eRejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień. Mapa i lista
wszystkich
punktów
szczepień,
w
tym
powszechnych: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow
-szczepien#/
4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o
treści: SzczepimySie.
—————————————————————————————————————————————-

Rejestracja na szczepienia
pacjentów
onkologicznych,
dializowanych,
po
przeszczepach i mechanicznie
wentylowanych oraz osób w
wieku 65-69 lat
Rejestracja pacjentów przewlekle chorych
Rejestracja pacjentów onkologicznych, dializowanych, po
przeszczepach i mechanicznie wentylowanych rozpocznie się 10

marca 2021 r. A szczepienia – 15 marca. Chcemy, żeby osoby
przewlekle chore, które są najbardziej narażone na ciężki
przebieg choroby COVID-19 lub śmierć z jej powodu, były
zaszczepione jak najszybciej. Dlatego nie zwlekaj i zaszczep
się przeciw COVID-19.
Jeśli jesteś pacjentem:
dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
z chorobą nowotworową, u którego po 31.12.2019 r.
prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u którego
prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej,
– możesz się zaszczepić priorytetowo. Kliknij tutaj i dowiedz
się, na jakich zasadach odbywa się szczepienie osób przewlekle
chorych
Rejestracja na szczepienia osób w wieku 65-69 lat
11 marca rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla
osób w wieku od 65 do 69 lat. Zapraszamy do zgłoszeń! Także
osoby w wieku 70+ nadal mogą zapisywać się na szczepienie.
Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram rejestracji oraz
informacje dla osób z poszczególnych grup wiekowych.
Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem
Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są
ponad 3 miliony osób, wprowadzamy harmonogram rejestracji.
Chcemy w ten sposób uporządkować i ułatwić cały proces.
DATA

GRUPA

11.03 – 13.03

Rocznik 1952

18.03 – 20.03

Rocznik 1952 – 1954

22.03 – 24.03

Rocznik 1952 – 1956

25.03 – 27.03

Grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym,
ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z
danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.
Przykład: jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w
dniach 11-13 marca, nadal będzie mógł to zrobić w późniejszym
terminie.
Zapisy telefoniczne w następujących Poradniach Lekarza POZ:
–

Łuków, Al. Kościuszki 2A: tel. 25 798 28 46

–

Serokomla: tel. 25 755 45 25

–

Stoczek Łukowski: tel. 25 797 00 14

–

Wojcieszków: tel. 25 755 41 17

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

—————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ
Od 15 stycznia osoby, które skończyły 80 lat mają możliwość
rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19, a od 22 stycznia,
osoby które skończyły 70 lat.
Jak można się zarejestrować? Są 3 możliwości zapisu na
szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z
rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu
komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji
wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na

szczepienie.
2. Zarejestruj się
pacjent.gov.pl

poprzez

e-Rejestrację

dostępną

na

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach
szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli
żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo
będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym
mieście – będzie taka możliwość. Zaraz po dokonaniu
rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie
przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz
posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z
infolinią NFZ , pod numerem 989.
3. S k o n t a k t u j s i ę z w y b r a n y m
zarejestruj się telefonicznie:
POZ
POZ
POZ
POZ

w
w
w
w

punktem

szczepień

i

Łukowie, Al. Kościuszki – tel. 25 798 28 46
Serokomli – tel. 25 755 45 25
Wojcieszkowie – tel. 25 755 41 17
Stoczku Łukowskim – tel. 25 797 00 14

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
szczepieniem osoby dorosłej przeciwko COVID-19

przed

———————————————————————————————————————————
e-mail kontaktowy: szczepienia@spzozlukow.pl
Formularz zgłoszenia pracowników
Zgoda na przetwarzanie danych – szczepienia covid-19
Klauzula informacyjna
Koordynatorzy szczepień – tel. 25 798 2001, wew. 274 w
godz. 7.30-15.00
Ze względów bezpieczeństwa listy pracowników proszę przesyłać

w formie spakowanej ZIP lub 7z, szyfrując hasłem, które należy
podać koordynatorom telefonicznie.
UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA
Do szczepienia
uprawnieni:

w

szpitalach

węzłowych

w

ETAPIE

0

są

Pracownicy szpitala węzłowego,
Pracownicy
pozostałych
podmiotów
wykonujących
działalność leczniczą w tym stacji sanitarnoepidemiologicznych,
Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów
zaopatrzenia
w
wyroby
medyczne,
hurtowni
farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków
medycznych.
Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj.
administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę
zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.)
tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z
podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.
2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są
uprawnieni:
Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
Pozostali pracownicy z firm współpracujących z
podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w
trybie ciągłym w podmiocie.

