INFORMACJA O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed kolejnymi falami pandemii. Im
więcej osób jest zaszczepionych tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.
Osiągnięcie zamierzonego celu, czyli tzw. odporności populacyjnej wymaga jeszcze dotarcia do osób
w średnim i starszym wieku z informacja o szczepieniach, dlatego zwracamy się z prośbą o
rozpowszechnianie informacji o szczepieniach gdyż Szczepionka to zabezpieczenie naszego zdrowia.

Urząd Gminy organizuje transport dla osób
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

które potrzebują transportu do punktu szczepień

Osoby takie prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 601 160 072 lub 14/684 85 31
Informujemy, że rejestracji na szczepienie można dokonać:
- poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL
oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce
szczepienia.
- Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu https://pacjent.gov.pl
- Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień.
Na terenie gminy Łapanów do wykonywania szczepień zostały wyznaczone placówki:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapanowie- Poradnia Medycyny Rodzinnej s. c.
w Łapanowie, 32 – 740 ŁAPANÓW 186 Tel. 14/613 44 01
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapanowie „BOR-MED” – gabinet lekarza rodzinnego w
Łapanowie, 32 – 740 ŁAPANÓW 185 Tel. 14/685 34 25
- Ponadto w Łapanowie w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego jest uruchomiony
Powszechny Punkt Szczepień tel. 695190 178

Dlaczego warto się zaszczepić
przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie
uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność
populacyjną.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie.
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed
zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie
ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i
najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie
do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz
swój aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas
wszystkich do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
 odejście od maseczek,
 swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 dalszy rozwój gospodarki,
 ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 wakacje bez ograniczeń,
 poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi
chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

