Gmina Dobrcz

Przed nami I Etap szczepień przeciw COVID-19
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrcz,
niebawem rozpocznie się I Etap szczepień przewidzianych w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.
Poniżej przekazuję Państwu istotne informacje w tym zakresie i zachęcam do korzystania z darmowych szczepień. Są one dla
nas wszystkich szansą na powrót do normalności, tej którą znamy, zanim wirus wkradł się w nasze życie. Szczepienia są
dobrowolne i objęte zostaną nimi osoby, które same dokonają rejestracji. Zgodnie z wytycznymi na Gminnego Koordynatora
do spraw szczepień powołany został Dyrektor Gminnej Przychodni w Dobrczu Pan Bashar Al.-Shaer.

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.
Możliwości rejestracji
Są 3 możliwości rejestracji na szczepienia:
1. Rejestracja poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – 989
2. Rejestracja w wybranym punkcie szczepień.
3. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
Mieszkańcy Gminy Dobrcz, którzy chcą skorzystać z drugiej możliwości, mogą rejestrować się dzwoniąc pod
numer tel. 666 528 605 w godzinach od 8.00 do 15.00
Miejsce przeprowadzenia szczepień:
Szczepienia będą przeprowadzane przez personel medyczny Gminnej Przychodni w Dobrczu w pomieszczeniu na ten cel
wyznaczonym, a mianowicie w salce (tzw. bankowej) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52.
Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19:
Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień z uwagi na
stan zdrowia, brak pomocy ze strony rodziny czy sąsiadów, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego
transportu. W tym celu należy zgłosić się pod numer telefonu: 510 717 794
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczanymi na stronie www.gminadobrcz.pl i fanpage’u
facebook.com/DobrczGmina a także specjalnej stronie internetowej poświęconej szczepieniom gov.pl/szczepimysie
Czynna jest także całodobowa infolinia wyjaśniająca wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19 - 989
Andrzej Berdych
Wójt Gminy Dobrcz
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