Ruszyły zapisy na szczepienia. Kolejki seniorów przed
przychodniami
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Ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Jako pierwsi mogą zarejestrować
się seniorzy powyżej 80. roku życia. Na Ursynowie mają do wyboru ponad 20 placówek. Od
rana przed wieloma punktami ustawiają się długie kolejki starszych osób, którym nie udało
się umówić wizyty przez telefon.
Chwilę po północy rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób powyżej 80
lat. Można to zrobić na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet lub w przychodni.
Na Ursynowie chętnych jest tak wielu, że dodzwonienie się do jednej z 23 placówek oferujących
bezpłatne szczepienia graniczyło z cudem. Z tego powodu wielu seniorów postanowiło zrobić to
osobiście. W efekcie przed niektórymi punktami, pomimo mrozu, ustawiały się kolejki. Tak było m.in.
przed punktem przy Pasażu Ursynowskim.
- Od rana próbowałam dodzwonić się do trzech różnych miejsc i nic, dlatego przyszłam. Fatalnie jest
to zorganizowane! Brak słów, żeby starsi ludzie musieli na dworze marznąć w kolejce? - denerwuje
się pani Halina.
Podobne emocje targają innymi seniorami, którzy liczą, że uda się im zarejestrować.
- Żonie udało się po ósmej dodzwonić do punktu przy Cybisa i usłyszała, że może mnie zapisać, ale

będę czterysta któryś w kolejce. Jeśli to prawda, że będą szczepić po 30 osób tygodniowo, to
przyjdzie czekać kilka miesięcy, dlatego zaryzykowałem i chcę się osobiście zapisać. Może będę
krócej czekał? - mówi pan Roman.
Tłoczno było też w jedynej na Ursynowie publicznej placówce zdrowia, która będzie szczepić. W
przychodni przy ul. Samsonowskiej zainteresowanie tymi zabiegami jest ogromne. Z powodu małej
liczby szczepionek, także i tu tygodniowo będzie można podać ją zaledwie trzydziestu osobom.
- Na 11:30 listy chętnych są już zapełnione do końca lutego. Mamy jeszcze miejsca na marzec, zatem
prosimy o zapisywanie się. Nasz zespół jest gotowy do pracy. Szczepienia seniorów rozpoczynamy 25
stycznia - zapewnia wicedyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów dr Wojciech Smykiewicz.

Jak się zapisać?
Za tydzień ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Przypominamy, że seniorzy mogą
zarejestrować się na szczepienie na trzy sposoby:
telefonicznie - należy zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinią pod numer 989. Nie
trzeba robić tego osobiście. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu
komórkowego, na który później zostanie wysłany sms z potwierdzeniem umówienia wizyty na
szczepienie. Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin i dowolne miejsce
szczepienia.
przez internet - na stronie Pacjent.gov.pl seniorzy mogą zarejestrować się online przez eRejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W takim przypadku system automatycznie zaproponuje
pięć dostępnych terminów w punktach szczepień blisko adresu pacjenta. Jednak również w tym
przypadku można wybrać inną datę i lokalizację szczepienia. Jednak, aby skorzystać z tej opcji
trzeba mieć Profil Zaufany (można się też logować za pomocą swojego banku, w którym mamy
konto)
osobiście - seniorzy mogą również zarejestrować się na szczepienie, kontaktując się z
wybranym punktem szczepień.

Od dziś także zgłoszenia chetnych
Od dziś również każda inna osoba, bez względu na wiek, ma możliwość zgłoszenia się do szczepienia.
Nie oznacza to jeszcze rejestracji. Jest jedynie informacją dla władz, że jesteśmy szczepieniem
zainteresowani i kiedy tylko nasza grupa zostanie włączona do akcji, dostaniemy maila z eskierowaniem.
Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer-BioNTech jest podawana domięśniowo w dwóch
dawkach w odstępie co najmniej 21 dni. Każdy przed otrzymaniem zastrzyku będzie musiał wypełnić
kwestionariusz na temat swojego zdrowia, poinformować personel jeżeli miał wcześniej ciężką
reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu. Nie można mieć ostrej
gorączki, białaczki oraz stosować leków immunosupresyjnych, przeciwzakrzepowych, wpływających
na odporność.
- Nie boję się szczepienia, bo to nie pierwszy mój raz. Nigdy nic złego mi się nie stało, to i tym razem
też się nie stanie. Koronawirusa się trzeba bać, a nie zastrzyku - przekonuje pan Witold.
Aktualna lista miejsc, w których będzie można za darmo przyjąć szczepionkę przeciw
Covid-19.
1. Przychodnia ZOZ - ul. Samsonowska 1
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CM Corten Medic - ul. Pasaż Ursynowski 9
Zdrowa Rodzina - ul. Puszczyka 14
CMW - filia przy ul. Cybisa 4
BioVirtus - al. KEN 36
Stay Healthy - ul. Kłobucka 8A
NZOZ SGGW - ul. Nowoursynowska 161
Boramed - ul. Bartóka 8
Medical Center - ul. Belgradzka 42
Centrum Zdrowia Ursynów - ul. Gandhi 11
Szpital Mazovia - al. KEN 47
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa - ul. Pileckiego 105
Grupa Medyczna Vertimed - ul. Bronikowskiego 55
Onkolmed - ul. Nowoursynowska 139
Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Radziwiłła - ul. Mielczarskiego 1
Centrum Medyczne Puławska - ul. Ciszewskiego 15
CM Medycyna Rodzinna - ul. Belgradzka 18
Rodzinna Przychodnia - ul. Dereniowa 9
Centrum Medicover - ul. Puławska 278
Centrum Medyczne Polmed - ul. Puławska 410A
Centrum Medyczne Corten Medic - ul. Roentgena 46
LF Medical Clinic - ul. Makolągwy 20B
Poradnia Medycyny Pracy - ul. Roentgena 5
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