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Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy
skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70.
roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.  
Dla osób, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem
do punktu szczepień ze względu na:
– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
– sprawnym ruchowo ale z ograniczeniami komunikacyjnymi (niezdolność do samodzielnego
dotarcia do punktu szczepień z racji wieku, uwarunkowań społecznych, rodzinnych, i.t.p.),
Wójt gmin będzie organizował specjalny transport.
Osoby z grupy podlegającej szczepieniu, mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu
szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą uzyskać niezbędne informacje a także
zgłosić potrzebę dowiezienia do punktu szczepień, kontaktując się z pracownikami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich pod numerem: 44 787 53 87 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Pod tym numerem będziecie mogli
Państwo uzyskać informację o możliwości, zapewnienia sobie w określonym, zarezerwowanym
dla Państwa czasie, przejazdu z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia i z powrotem.
Rejestracja chęci skorzystania z usługi transportowej wymaga znajomości miejsca i terminu
szczepienia, a więc wcześniejszego zarejestrowania się w Narodowym Programie Szczepień  i 
wyznaczenia przez ten system osobie chętnej do zaszczepienia się terminów i miejsca
zaszczepienia.
Przypominamy, że ze względu na sytuacje epidemiologiczną i obowiązująca zasadę
zachowania dystansu społecznego najbezpieczniejszą forma dotarcia do punktu szczepień jest
własny transport lub pomoc rodziny, sąsiadów. 
Pamiętaj, że dzięki Tobie i Twojej decyzji o zaszczepieniu się przeciw COVID-19, szybciej
powrócimy do normalności. Chroń siebie i swoich najbliższych, dołącz do akcji i spraw, żeby
nadchodzący 2021 rok był po prostu lepszy.

  

Biezące informacje na temat Narodowego Programu Szczepień są dostępne pod adresem:
www.gov.pl/web/szczepimysie
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