W majowy weekend szczepienie bez umawiania! W
Warszawie - na placu Bankowym
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W majowy weekend m.in. w Warszawie stanie mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19.
Zaszczepić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson będą mogły roczniki,
które mają już wystawione e-skierowanie.
Rząd ogłosił, że od 1 do 3 maja w 16 miastach w Polsce będzie trwała akcja „Zaszczep się w
majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych. Wszyscy zainteresowani z aktywnym
e-skierowaniem mogą zaszczepić się w bez wcześniejszego umawiania się. Majówkowe punkty
szczepień będą szczepić jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson.
W Warszawie kontener stanie. na placu Bankowym, przy siedzibie wojewody mazowieckiego. Będzie
czynny od godz. 10 do 18. 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze, a 3
maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 34 lat i starsze.
W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć
zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie eskierowanie.
Na szczepienie można przyjść z marszu. Wystarczy zgłosić się w mobilnym punkcie i poczekać na
swoją kolej. Przed szczepieniem pacjent przejdzie kwalifikację.

A co po majówce?
Wszyscy powyżej 30. roku życia, którzy wypełnili formularz w pierwszym kwartale roku, mają
aktywne e-skierowanie i mogą się zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19. Dodatkowo będzie
kontynuowana rejestracja dla kolejnych roczników zgodnie z harmonogramem:
• 4 maja – roczniki 1988-1989,
• 5 maja – roczniki 1990-1991,
• 6 maja – roczniki 1992-1993,
• 7 maja – roczniki 1994-1996,
• 8 maja – roczniki 1997-1999,
• 9 maja – roczniki 2000-2003.
Od 4 maja zarejestrować się mogą także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a
marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.
Do 9 maja wszystkie osoby powyżej 18. roku życia będą miały wystawione e-skierowanie. Oznacza to,
że po tym terminie każda pełnoletnia osoba będzie mogła już zarejestrować się na szczepienie.
Źródło:
https://haloursynow.pl/artykuly/w-majowy-weekend-szczepienie-bez-umawiania-w-warszawie-na-placu-bankowym,17247.ht
m

