
Barlinek, dnia 24 stycznia 2021r 

 

Szanowni Seniorzy 
 

W dniu 25 stycznia 2021r rozpoczynamy szczepienia  przeciw COVID-19  dla seniorów. 

Szczepienia odbywać się będą w Punkcie Szczepień Przeciw COVID-19 w  Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 10, który znajduje się w biurowcu szpitala w poradni ortopedycznej ( parter budynku F ).  

 

Osoby zgłaszające się na szczepienie w wyznaczonym dniu i godzinie proszone są o: 

- posiadanie przy sobie dowodu osobistego, 

- zgłaszanie się do punktu szczepień  o wyznaczonej godzinie aby ograniczyć czas oczekiwania na 
szczepienie do minimum (przy kłopotach z poruszaniem się przyjście z osobą towarzyszącą ), 

- założenie maseczki zakrywającej usta i nos (nie zdejmowanie jej przez cały okres pobytu w 
poczekalni i w gabinecie szczepień), 

- zdezynfekowanie rąk  przy wejściu do poczekalni,   

- zachowanie  dystansu między osobami przebywającymi w poczekalni,  

- założenie wygodnego  ubrania  umożliwiającego odsłonięcie lewego ramienia  - bez konieczności 
rozbierania się , 

- zabranie ze sobą spisu aktualnie przyjmowanych leków, 

-  w dniu szczepienia (nie wcześniej) należy wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Druk dostępny jest  tutaj,  w 
rejestracji szpitala lub punkcie szczepień. Jest on niezbędny do przeprowadzenia kwalifikacji 
lekarskiej do szczepienia (wypełniony i podpisany kwestionariusz oddajemy lekarzowi w przed 
badaniem  lekarskim). 

W dniu szczepienia należy odżywiać się normalnie – nie jest wymagana żadna dieta. 

Szczepienie zostanie wykonane przez pielęgniarkę posiadającą uprawnienie do wykonywania 
szczepienia p/COVID-19 po wcześniejszej kwalifikacji do szczepienia, przeprowadzonej przez lekarza 
w punkcie szczepień. Po zaszczepieniu każda osoba  otrzyma broszurkę z informacją dla pacjenta  
dotyczącą podanej szczepionki – prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

Po otrzymaniu szczepionki pozostajemy w Punkcie szczepień w wyznaczonym miejscu w poczekalni 
przez minimum 15 minut, (jeżeli w tym czasie wystąpią niepokojące objawy zgłaszamy je ekipie 
szczepiącej – lekarz , pielęgniarka) 

Istnieje możliwość dowozu na szczepienie  (osoby uprawnione do korzystania z transportu – 
informacja poniżej). 

 



Potrzebę dowozu   na szczepienie zgłaszamy  : 

1. W Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek, w godzinach pracy Urzędu: tel. 95 746 55 46 

całodobowy kontakt telefoniczny:  722 220 260, kontakt e-mail: gcr@barlinek.pl 

2. W rejestracji Szpitala Barlinek Sp. Z o.o., osobiście ( również przez osobę upoważnioną ) lub 
telefonicznie : 95 746 18 11 lub 667-465-468, kontakt e-mail:  rejestracja@szpitalbarlinek.pl 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA ORGANIZOWANE PRZEZ 
SAMORZĄD GMINNY 

Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć ma tylko szczególnych 
przypadków, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających 

możliwości samodzielnego zorganizowania transportu. 

 
Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień: 
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami (osoby takie przedkładają 
oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności); 

- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast 
poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich (osoby te przedkładają oświadczenia, że 
nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień); 

- osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, 
w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają 
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). 
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