
 

Informacja, dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 i transportu  

na szczepienia 
 

W związku z przystąpieniem Gminy Wojciechów do realizacji Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, iż od  

15 stycznia 2021 r., osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu 

szczepień mogą zgłaszać potrzebę transportu na szczepienia bezpośrednio podczas 

rejestracji w punkcie szczepień lub pod numerem telefonu:  

 

81-517-79-95 
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie) 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 8.00 do 15.00. 

 

Transport do punktu szczepień przeznaczony jest dla osób, które zarejestrują się na 

szczepienie oraz: 

1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  

o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub 

odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami. 

2. Mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  

w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień 

(np. osoby starsze nie posiadające rodziny).    

 

Obecny harmonogram szczepień przestawia się następująco: 

- od 15 stycznia 2021 r. rejestrować na szczepienia mogą się osoby powyżej 80 roku życia, 

- od 22 stycznia 2021 r. rejestrować na szczepienia mogą się osoby powyżej 70 roku życia. 

Na terenie gminy Wojciechów szczepienia dokonywane będą w: 

 

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie, Wojciechów 6,  

24-204 Wojciechów. 

Informujemy, że są 3 możliwości zapisu na szczepienia: 

1. Bezpośrednio w Gminnym Ośrodek Zdrowia w Wojciechowie lub telefonicznie 

pod numerem: 81-517-77-51. 

2. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię – 989. 

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację, dostępną na stronie: pacjent.gov.pl. 

Szczepienia dla zarejestrowanych osób rozpoczną się w dniu  25 stycznia 

br. (szczegółowy termin i godzina będą podawane indywidualnie dla każdego pacjenta przez 

pracowników punktu szczepień).    

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień dostępnych jest pod 

adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie. 

DLA NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO 

ZGŁASZANIA SIĘ NA SZCZEPIENIA 

Dalsze informacje na temat programu szczepień podawane będą do wiadomości publicznej     

na bieżąco. 

http://www.gov.pl/web/szczepimysie?fbclid=IwAR3Loq1NJAT2U2_09LlmrLCV7EVY_SshKvXzMYSK0rhGg_BXWdIUmEaHqIo

