
GMINY: KONTAKT Z SENIORAMI WS. SZCZEPIEŃ
I CEL DLA GMIN: NAWIĄZANIE KONTAKTU Z SENIOREM (60+)
Wszystkie samorządy gminne otrzymają zadanie (w formie decyzji administracyjnej)
podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub
organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Gminy powinny promować szczepienia przeciw COVID-19 w szczególności wśród
mieszkańców w wieku 60+, którzy mają największe ryzyko ciężkiego przejścia COVID-19.

Gminy powinny dążyć do zapewnienia wszystkim osobom w wieku 70+ możliwości
szczepienia w miejscu zamieszkania, np. poprzez wsparcie organizacji mobilnych
zespołów szczepień tworzonych przy punktach szczepień (zwłaszcza przy Punktach
Szczepień Powszechnych).

Podstawa prawna: art. 11h ust. 1, 4, 5 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz.
1842 z późn. zm.).

II SPOSOBY DOTARCIA DO OSÓB W WIEKU 60+

Forma kontaktu
Zaleca się podjęcie wszelkich, dopuszczonych prawnie, działań umożliwiających
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami gminy. Ważny jest w
szczególności kontakt telefoniczny lub bezpośrednia wizyta w miejscu
zamieszkania. KPRM przygotuje skrypt komunikatu w celu wsparcia osób kontaktujących
się z seniorami.

Podczas rozmowy z seniorem rekomendowane jest proponowanie konkretnego
terminu i miejsca szczepienia. W tym celu gminy powinny nawiązać współpracę z
punktami szczepień (m.in. z Punktami Szczepień Powszechnych) i opracować rozwiązania
pozwalające na sprawną wymianę informacji.

Gminy, we współpracy z Punktami Szczepień Powszechnych, Mobilnymi Jednostkami
Szczepień i jednostkami OSP powinny dążyć do zapewnienia wszystkim
mieszkańcom w wieku 70+ możliwości szczepienia w miejscu zamieszkania (więcej
w sekcji Nowe Mobilne Zespoły Szczepień).

Kanały dotarcia do seniorów
W celu dotarcia do mieszkańców w wieku 60+, gminy powinny wykorzystać wszystkie
dostępne zasoby i bazy danych (w granicach obowiązującego prawa) oraz nawiązać
współpracę z instytucjami działającymi na ich terenie.
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Rekomenduje się wykorzystanie poniższych kanałów dotarcia do seniorów:

● wykorzystanie dostępnych w gminie baz danych,
● współpraca z MOPS lub GOPS,
● współpraca z domami/klubami seniora, domami starości, uniwersytetami trzeciego

wieku,
● kontakt z pacjentami ze strony samorządowych podmiotów leczniczych (m.in.

wykorzystanie raportów szczepień w aplikacji gabinet.gov.pl),
● współpraca ze wspólnotami religijnymi,
● współpraca z kołami gospodyń wiejskich i sołtysami,
● organizacja akcji promujących szczepienia przeciw COVID-19 wśród seniorów.

III NOWE MOBILNE ZESPOŁY SZCZEPIEŃ (MZS)
Docelowo osoby w wieku 70+ powinny mieć możliwość szczepienia w miejscu
zamieszkania. W tym celu zalecane jest stworzenie nowych mobilnych zespołów
szczepień w punktach szczepień, np. we współpracy z jednostkami OSP.

JST powinny udzielić wsparcia Punktom Szczepień Powszechnych w tworzeniu
mobilnych zespołów szczepień.

Zadaniem gmin jest współpraca i sprawna wymiana informacji z punktami szczepień
umożliwiająca oferowanie seniorom (w trakcie bezpośredniego kontaktu) konkretnej daty i
godziny szczepienia w domu.

Jednostki OSP mogą brać aktywny udział w tworzeniu MZS poprzez nawiązanie
współpracy z punktami szczepień lub Mobilnymi Jednostkami Szczepień. Zadaniem
jednostek OSP byłoby m.in.: dostarczenie środków transportu oraz pomoc
profesjonalistom medycznym w wykonywaniu szczepień.
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