
Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęte. 

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 4 stycznia 2021r. rozpoczęły  się  szczepienia 
tzw. GRUPY ZERO”, 

czyli: 
- pracowników Szpitala Barlinek (w pierwszej kolejności) 
- pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
- pracowników DPS i pracowników MOPS, 
- pracowników aptek i pkt. aptecznych, pkt. zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni 
farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, 
- pracowników uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych. 

WAŻNE! 
Do grupy „zero” zalicza się  także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli 
administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę zatrudnienia ( również wolontariusze i stażyści). 
 

REJESTRACJA na szczepienie p/COVID-19 
dla wyżej wymienionej grupy osób  odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00, 

począwszy od dnia 11.01.2021r. 
- osobiście  
- telefonicznie  nr tel. 95 74 61 811,  

- e-mailem   rejestracja@szpitalbarlinek.pl 

Prosimy podmioty medyczne które zgłosiły lub chcą jeszcze zgłosić  swoich pracowników do szczepienia w 

Szpitalu Barlinek Sp z o.o.  ( termin zgłaszania do 14 stycznia 2014r.)  

o ustalanie terminów szczepienia  w imieniu swoich pracowników ( z uwagi na zwiększoną ilość osób, 

telefoniczna rejestracja indywidualna może być utrudniona). 

SZCZEPIENIA 
Szczepienia dla wyżej wymienionej grupy osób odbywać się będą w gabinecie zabiegowym – Poradni 

Ortopedycznej (budynek administracji szpitala) od godziny 15.00 
w dniach 12 – 18.01.2021r. 

W dniu szczepienia należy: 
- wypełnić i zabrać ze sobą „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby 
dorosłej przeciw COVID-19” (załącznik). Druk ten jest niezbędny do przeprowadzenia kwalifikacji lekarskiej 
do szczepienia.  
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik) 
 
Dla wszystkich osób chcących uzyskać informacje na temat : 
- sposobu wystawiania skierowania na szczepienie 
- rejestracji na szczepienia 
- terminów szczepień dla poszczególnych grup osób  
- wykazu punktów szczepień, itp. 

służy dedykowana szczepieniom  przeciw COVID-19 Infolinia  tel. 989 lub  22 62 62 989 
 

Uzyskanie informacji możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. 
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