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We wtorek (20 kwietnia) poznaliśmy nowy harmonogram szczepień
przeciw COVID-19 w Polsce. Od 9 maja będzie mógł zapisać się każdy. 

W poniedziałek (26 kwietnia) skierowania na szczepienia przeciw COVID-19
otrzymają roczniki 74 i 75. - Następnie codziennie, do 7 maja skierowania
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otrzymywać będą kolejne dwa roczniki, a od 7 maja po trzy roczniki. 

Natomiast od 9 maja już wszyscy, którzy skończyli 18 lat, będą mieli wystawione e-
skierowania i będą mogli się rejestrować na konkretne terminy szczepień.

Harmonogram zapisów na szczepienia przeciw COVID-19

20 kwietnia – rocznik 1969
21 kwietnia – rocznik 1970
22 kwietnia – rocznik 1971
23 kwietnia – rocznik 1972
24 kwietnia – rocznik 1973
26 kwietnia – rocznik 1974-1975
27 kwietnia – rocznik 1976-1977
28 kwietnia – rocznik 1978-1979
29 kwietnia – rocznik 1980-1981
30 kwietnia – rocznik 1982-1983
1 maja – rocznik 1984-1985
3 maja – rocznik 1986-1987
4 maja – rocznik 1988-1989
5 maja – rocznik 1990-1991
6 maja – rocznik 1992-1993
7 maja – rocznik 1994-1996
8 maja – rocznik 1997-1999
9 maja – rocznik 2000-2003.

Ważne! 28 kwietnia rozpocznie się rejestracja na szczepienie osób w wieku od 30
do 39 lat, którzy między styczniem a marcem zgłosili chęć zaszczepienia się przeciw
COVID-19 przez formularz elektroniczny. 4 maja rejestracja rozpocznie się dla osób
między 18. a 29. rokiem życia. Chodzi również o te osoby, które rejestrowały się
wcześniej.

Do 20 kwietnia wykonano 9 mln szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce.

Tak możesz zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19

1. Dzwoniąc na infolinię 989. Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś
bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego
nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia
wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub
rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL
bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie
- jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie.

2. Przez internet, korzystając z systemu e-Rejestracji dostępnej na stronie
pacjent.gov.pl i Internetowego Konta Pacjenta. System zaproponuje Ci pięć
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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.
Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie
datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie
ponownie dostaniesz przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym
terminem.

3. Wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub 664 908 556 o treści:
SzczepimySie. Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba
numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje
Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a
potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na
szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten
termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po
zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o
terminie i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich
osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów
szczepień.

4. bezpośrednio w punkcie szczepień. Jeśli chcesz zaszczepić się w konkretnym
punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów
szczepień w woj. lubuskim dostępne są TUTAJ. Natomiast jeśli w wybranym przez
Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu, zadzwoń na infolinię
NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko
Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
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