LOW NFZ

Szczepienia COVID-19
na terenie woj. lubuskiego
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Liczba punktów szczepień

W województwie lubuskim w ramach Narodowego Programu Szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 działają aktualnie 224 punkty szczepień
populacyjnych. W tym:

- 4 ZESPOŁY WYJAZDOWE, które realizują szczepienia w miejscu
zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia
samodzielne dotarcie do punktu szczepień
- 22 PUNKTY SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH, które charakteryzują się dużą
wydajnością szczepień
- 8 OBJAZDOWYCH PUNKTÓW SZCZEPIEŃ, które zakładają dotarcie do jak
największej populacji osób niezaszczepionych z akcją informacyjnoedukacyjną i możliwością przyjęcia szczepienia
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Poziom zaszczepienia mieszkańców woj. lubuskiego
ze względu na wiek II dawką
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Poziom zaszczepienia mieszkańców
poszczególnych powiatów II dawką
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MEiN Organizacja szczepień
– informacja dla dyrektorów szkół i placówek

DYREKTOR SZKOŁY:
•
•
•
•

•
•

•
•

Upowszechnia wśród uczniów i ich rodziców informacje dotyczące akcji szczepień.
Nawiązuje kontakt z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień
lub odpowiada na zgłoszenie danego punktu szczepień.
Ustala zasady współpracy, sposób przygotowania miejsca do szczepień oraz termin
szczepień.
Organizuje zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkanie z rodzicami
o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Wskazuje osobę do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień.
Zbiera od rodziców deklaracje dot. udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie
dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustala łączną
liczbę chętnych w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik
szkoły).
Powiadamia punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych
do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.
W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem
szczepień przygotowuje miejsce w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście
do punktu szczepień.
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MEiN Organizacja szczepień
– informacja dla dyrektorów szkół i placówek

DYREKTOR SZKOŁY:
•

•
•
•

We współpracy z punktem szczepień przygotowuje miejsce:
- dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie,
- do weryfikacji formalnej kwestionariusza,
- do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,
- do szczepienia,
- obserwacji po podaniu szczepionki.
Przekazuje rodzicom do wypełnienia Kwestionariusz wstępnego wywiadu
przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19.
Zapewnia opiekę uczniom podczas szczepienia.
W przypadku problemów organizacyjnych dot. akcji szczepień kontaktuje się z:
- Pełnomocnikiem wojewody do spraw szczepień, który jest regionalnym
punktem koordynacyjno-kontaktowym w zakresie Narodowego Programu
Szczepień
www.gov.pl/web/szczepimysie/pełnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien
- Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
www.nfz-zielonagora.pl
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Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

 Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka.
 Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach
szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica
na świadczenie profilaktyczne złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu
przesiewowego przed szczepieniem.

 Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła
dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę.
 W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.
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Produkty dopuszczone w grupie od 12 roku życia

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19 w grupie
wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:


Comirnaty firmy Pfizer
(przy zachowaniu odstępu 21 dni między dawkami )



Spikevax firmy Moderna
(przy zachowaniu odstępu 28 dni między dawkami)
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Dodatkowe informacje

PUNKT SZCZEPIEŃ:
•
•
•

•

Zapewnia obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka.
Zapewnia i przygotowuje kadrę zespołu szczepiącego.
Zapewnia zarządzanie procesem przyjmowania przez uczniów/pacjentów
szczepienia.
Zapewnia bezpieczeństwo i sprawność procesu wykonywanych szczepień
i podawanych preparatów.
W przypadku organizacji punktu na terenie szkoły:

•
•
•
•

Wspiera merytorycznie i organizacyjnie dyrektora szkoły lub osobę przez niego
wyznaczoną do kontaktu z punktem szczepień.
Dostarcza na teren szkoły wszystkie niezbędne materiały do szczepienia.
Zapewnia utylizację odpadów medycznych.
Zapewnia certyfikaty po podaniu szczepionki.

LOW NFZ

Dodatkowe informacje

 Podczas szczepień uczniów zarówno na terenie szkoły, jak i w punkcie
szczepień mogą również zaszczepić się nauczyciele oraz najbliższa rodzina
ucznia (po ustaleniu z dyrektorem szkoły lub punktem szczepień).

 Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień organizowanej
przez szkołę muszą posiadać ważne skierowanie oraz wypełnić
kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem dla dorosłych.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów,
rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko
SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
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1. Szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań
profilaktycznych w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
na świecie.
2. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w Polsce przeszły
procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej
po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków.

3. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno
jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.

u

dzieci,
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Podsumowanie

Istotne i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa oraz skuteczności
szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych udostępnia portal
prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy
Zakład Higieny:
szczepienia.pzh.gov.pl
oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy
Unii Europejskiej:

vaccinationinfo.eu/pl
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Dziękuję za uwagę

