Szczepionka przeciw COVID-19 - informacje podstawowe.
Na jakim etapie jesteśmy?
Powoli przechodzimy do pierwszego etapu szczepień. Na konkretny termin szczepienia mogą
się rejestrować:



od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat;
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób w/w rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Od 15 stycznia każdy, kto skończył 18. rok życia, będzie mógł zgłosić chęć zaszczepienia
się przeciw COVID-19 przez formularz online. Dzięki temu, w momencie, gdy ruszy
rejestracja dla konkretnej grupy wiekowej lub zawodowej otrzymają Państwo mejla z
informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie. Następnie będą mogli się Państwo
zarejestrować na konkretny termin.
Ważne! Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie
możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla odpowiedniej grupy wiekowej lub zawodowej.
Szczegółowe informacje na stronie: tutaj.

Jak działa szczepionka?
Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje
także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Dla kogo i w jakiej kolejności?
Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna.

Etap 1:
W etapie pierwszym znajdują się: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów
opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym
Wojsko Polskie, nauczyciele.

Etap 2:
Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio
zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze
względu na częste kontakty społeczne.

Etap 3:
Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej
populacji.

Jak się zarejestrować?
Jeżeli nadszedł już Twój etap rejestracji, masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989;
2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień;
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
Szczegółowe informacje na stronie: Rejestracja

Punkty szczepień na terenie powiatu sokólskiego (dane kontaktowe).
Lp. Nazwa podmiotu
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5.
6.
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15.

NZOZ "BARTEK"
Przychodnia Rodzinna
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ „SALMED”
NZOZ ,,EL-MED"
NZOZ „KRYNMED”
NZOZ "Przychodnia
Rodzinna"
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
SP ZOZ w Sokółce
NZOZ „VITA”
NZOZ „MEDYK”
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ "Podstawowa
Opieka Zdrowotna"
NZOZ „KRYNMED”

Miejscowość

Adres

Telefon

Dąbrowa Białostocka
Dąbrowa Białostocka
Dąbrowa Białostocka

ul. Hugona Kołłątaja 1
ul. 3-go Maja 1C
ul. Skłodowskiej-Curie 15

502610250
857120170
857121399

Janów
Korycin
Krynki
Kuźnica

ul. Sportowa 4
ul. Rynek 7
ul. Grodzieńska 40
ul. Sokólska 41

857216785
857219009
857228046
857224336

Nowy Dwór

ul. Kościelna 1

857226039

Sidra

ul. Sokólska 31

857211504

Sokółka
Sokółka
Sokółka
Suchowola

ul. Sikorskiego 40
ul. Sikorskiego 40/lok.5a
ul. Piłsudskiego 9A
ul. Goniądzka 21

857220533
857220507
857112669
857124401

Suchowola

ul. Plac Kościuszki 2

856630991

Szudziałowo

ul. Szkolna 4

857221413

Więcej informacji odnośnie szczepień znajdą Państwo na stronie: Informacje ogólne COVID

Tekst: Referat Zdrowia

