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Dot. informacji na strone internetowa Miasta Słupska dot. szczepień przeciw COVID-19 na
terenie miasta Słupska

Szczepienia

dla dzieci w wieku 12-15 lat!

Już od 7 czerwca możliwe szczepienia dla dzieci w wieku od 12 lat!

Zgodnie z informacją
Nauki już 7 czerwca

zamieszczoną

na stronie

ruszają szczepienia

internetowej

przeciwko

kwestionariusz

Edukacji

COVID-19 dla dzieci w wieku

15 lat. Do punktu szczepień dziecko powinien przyprowadzić
który wcześniej wypełnił

Ministerstwa

i

12-

rodzic lub opiekun prawny,

(tu link). Dla naj młodszej grupy uprawnionych

do skorzystania ze szepienia dopuszczona jest tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer.
W czerwcu dzieci mogą zostać zaszczepione na takich samych zasadach jak wszyscy
obywatele

w ramach

populacyjnych

Narodowego

i punktach

Programu Szczepień,

szczepień

powszechnych.

uczniów ruszy we wrześniu, po ich powrocie

szkół zbiorą kwestionariusze

tj.

w punktach

Dodatkowa

z wakacji.

akcja

szczepień

szczepień dla

Od 6 do 10 września dyrektorzy

ze zgodą rodziców bądź opiekunów i w zależności od ilości

chętnych, zapadnie decyzja o tym, czy od 13 do 17 września szczepienia będą odbywać
się również w placówkach edukacyjnych.
Umożliwienie

skorzystania ze szczepienia coraz młodszych osób sprawia, że odporność

zbiorowa staje się realnie osiągalnym celem.
chętnie spędzimy z rodziną i znajomymi

Zbliżające

nad morzem,

się wakacje
w górach,

hotelach. Postarajmy się, aby upłynęŁy w atmosferze pozbawionej
naszych

najbliższych,

wakacyjnych

atracji.

bez

ograniczeń,

Wyższy

swobodnego przemieszczania

odsetek

zakazów

i

si\ bez zachowywania

na campingach,

to

rezygnowania

zwiększona

licznych restrykcji,

DYREKTO~ZIAŁU

Beata 'JłjliCka

Wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych form rejestracji:

z

możliwość

a w atmosferze

spokoju i beztroski.

Gorąco zapraszamy do punktów szczepień w SŁupsku!

w

lęku o zdrowie nasze i

konieczności

zaszczepionych

to czas, który

skorzystanie z infolinii
• poprzez e-rejestrację

Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989;
na stronie: pacient.gov.pl

• wysŁanie SMS-a na numer 880 333 333 o treści: SzczepimySie
bądź udać się do najbliższego punktu szczepień i umówić się tam na wizytę.

