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

