Warszawa, 17 września 2021
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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając – z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów – na oświadczenie Pana
Senatora Adama Szejnfelda złożone na 19. posiedzeniu Senatu RP dotyczące rządowej
strategii szczepień Polek i Polaków, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Szczepienia przeciw Civid-19 realizowane są w oparciu o strategię rządową określoną
w dokumencie „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19”. Od grudnia 2020 r.
przyjęte założenia i działania są modyfikowane stosowanie do panującej sytuacji
epidemiologicznej oraz zainteresowania szczepieniami
Na dzień 2 września 2021 r. w Polsce I dawkę szczepionki podano 19 307 400 osobom,
natomiast II dawkę podano 17 028 172 osobom. Łącznie w Polsce osób w pełni
zaszczepionych jest 18 245 312. Najliczniejszą grupę tj. 7,2 mln zaszczepionych
stanowią osoby w wieku 61-70 lat. Od grudnia 2020 r. do Polski dostarczono 53 910 230
dawek szczepionek, z czego 38 488 580 dawek przekazano do punktów szczepień.
W całym kraju szczepienia wykonywane są w 8 012 punktach szczepień, co w pełni
zabezpiecza potrzeby osób zgłaszających chęć zaszczepienia się.
Za dystrybucję szczepionek do punktów szczepień odpowiada Rządowa Agencja
Rezerw Strategicznych (RARS). Transport szczepionek odbywa się przy użyciu
specjalistycznej floty pojazdów z instalacją chłodniczą lub w specjalnych urządzeniach
transportowych utrzymujących wymaganą określoną niską temperaturę. Przed
rozpoczęciem szczepień, na etapie rejestracji punktów szczepień, przeprowadzono
inwentaryzację ich zdolności w tempa szczepienia. Punkty szczepień składają
zamówienia przez specjalnie dedykowany portal: https://sds.mz.gov.pl/, umożliwiający
monitoring zamówień oraz stan realizacji dostaw. Dostawy szczepionek do punktów
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szczepień są stale monitorowane przez system raportowania obejmujący stany
magazynowe oraz efektywne wykorzystanie szczepionek.
Dedykowany system informatyczny pozwala na rejestrację i dokumentowanie szczepień
oraz weryfikację osób zaszczepionych. Pełny dostęp do systemu mają podmioty
lecznicze, NFZ, RARS oraz Centrum e-Zdrowia, zaangażowane w strategię szczepień.
Dostęp w zakresie swoich danych, w tym do unijnego certyfikatu szczepień ma każda
osoba przez portal https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.
Dla osób, które nie mogą samodzielne dotrzeć do punktu szczepień i skorzystać
z transportu oferowanego przez samorządy, możliwe jest wykonanie szczepienia
w domu. Takie szczepienia wykonują wyjazdowe punkty szczepień w ramach punktów
populacyjnych lub mobilne jednostki szczepień (samodzielni profesjonaliści - lekarze,
felczerzy, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni). Szczepienia w domu wykonywane
są z zachowaniem wymogów organizacyjnych i technicznych, określonych przez NFZ.
Pozostałe miejsca, w których można zaszczepić się przeciw COVID-19:
Populacyjne punkty szczepień - są to punkty szczepień organizowane przy POZ /
poradniach, gdzie kwalifikacji na szczepienie dokonuje lekarz.
Punkty szczepień powszechnych - są to punkty szczepień organizowane przez JST
we współpracy z PWDL.
Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co
najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych:


Jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital
z dużym potencjałem szczepień.



Drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów - organizowany „od
podstaw” przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym
działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ. Nowe punkty powinny
być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych
(np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru).

Obecnie w kraju jest 631 powszechnych punktów szczepień
Mobilne

Jednostki

Szczepień - MJS

to profesjonaliści

medyczni

wykonujący

indywidualnie (samodzielnie) szczepienia poza punktami szczepień działającymi
w ramach Narodowego Programu Szczepień. W formule MJS szczepienia mogą
wykonywać następujące osoby:


lekarze,



ratownicy medyczni,



pielęgniarki,

2



położne,



felczerzy.

Punkty szczepień usytuowane poza podmiotami leczniczymi, w których odbywają
się szczepienia masowe - są to punkty szczepień zlokalizowane np. w parkach, na
boiskach, w ogrodach jordanowskich i innych dużych przestrzeniach z uwzględnieniem
natężenia ruchu pieszego, łatwości dotarcia do danego punktu, położenia.
Zakłady pracy – szczepienia w zakładach pracy odbywają się we współpracy
z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Zakład pracy jest
rozumiany jako:


pojedynczy pracodawca,



grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa
kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),



samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,



szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:


pracowników zakładów pracy,



członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,



osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą),



studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),



członków rodzin w/w osób (w tym dzieci, które ukończyły 12 r.ż.)

Apteki – 15 czerwca br. pojawiły się zaproszenia oddziałów wojewódzkich NFZ
skierowane do podmiotów prowadzących apteki do udziału Narodowym Programie
Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Do udziału w programie może
się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna, która:


posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna
w Rejestrze Aptek;



jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ)
oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CeZ systemów do dystrybucji
szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych).
Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego;



spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej
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i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze
zm.);


spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1395 ze zm.) w szczególności ze
zmianami

wprowadzonymi

rozporządzeniem

Ministra

Zdrowia

z dnia

4 czerwca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2021 poz. 1035);
prześle formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
Szczepienia w aptekach odbywają się w przeważającej większości jednodawkową
szczepionką firmy Johnson&Johnson. Do zaszczepienia się w aptece wystarczy
e-skierowanie oraz wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu.
Galerie handlowe – w ramach pilotażu, szczepienia rozpoczęto w ośmiu galeriach
handlowych. Aby móc się zaszczepić można zadzwonić bezpośrednio do punktu
szczepień lub udać się bezpośrednio do punktu w galerii bez wcześniejszego
zapisywania się. .
Plenerowe Punkty Szczepień - możliwe jest również prowadzenie szczepień przeciw
COVID-19 podczas imprez masowych w okresie letnim, przy okazji różnego rodzaju
koncertów,

spotkań, akcji

promocyjnych

czy

animacyjnych.

Plenerowe

Punkty

Szczepień mogą być organizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą (PWDL) uczestniczące w Narodowym Programie Szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, w tym Mobilne Jednostki Szczepień, które są odpowiedzialne
m.in. za wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca spełniającego minimalne wymogi
sanitarne, umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szczepień, a w razie potrzeby
szybki dostęp ratowników medycznych i dojazd karetki.
Objazdowe Punkty Szczepień - priorytetowym obszarem działania objazdowych
punktów szczepień są miejscowości, gdzie poziom wyszczepienia populacji przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 jest najniższy w danym województwie oraz małe miejscowości
z ograniczonym dostępem do komunikacji zbiorowej, gdzie dotąd nie udało się utworzyć
stacjonarnego punktu szczepień. Rekomendowaną do stosowania szczepionką
w Objazdowych Punktach Szczepień jest jednodawkowa szczepionka COVID-19
Vaccine Janssen, z wyłączeniem szczepienia osób małoletnich z grupy wiekowej 12-17
lat dla których dedykowaną i dopuszczoną do stosowania szczepionką jest dwudawkowa
szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech oraz Moderna. Oferta skierowana jest do

4

wszystkich uprawnionych do szczepienia osób z wystawionym e-skierowaniem, bez
konieczności wcześniejszej rejestracji.
Dodatkowo zarówno uczniowie, jak i ich rodzice/opiekunowie, mogą przyjąć szczepionkę
w szkole. Powyższe dotyczy dzieci, które ukończyły 12. rok życia.
Informuję ponadto, że dane o realizacji programu szczepień są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19.
Rejestrowanie się na szczepienie jest możliwe na kilka sposobów: przez platformę
internetową e-Rejestracja, infolinię 989, wysłanie SMS-a o treści „Szczepimy Się” na
numer 880 333 333, a przede wszystkim - bezpośrednio w punktach szczepień najbliżej
miejsca zamieszkania (telefonicznie lub osobiście). Dodatkowo zespoły podstawowej
opieki zdrowotnej (dalej: POZ), które mają stały kontakt z pacjentami, zostały włączone
do informowania i zachęcania seniorów do szczepień. Informacja o osobach
niezaszczepionych trafia do POZ z Centrum e-Zdrowia przez platformę internetową.
Realizacja działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia oraz instytucje zaangażowane
w realizację programu szczepień umożliwia przyjęcie szczepionki w bardzo krótkim
czasie.
Wskazując powyższe uprzejmie proszę o dalsze wsparcie w realizację działań
zachęcających do przyjęcia szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 oraz
wskazujących znaczenie szczepienia w walce z pandemią.
Jednocześnie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Ministerstwo Zdrowia
dokłada wszelkich starań, by odpowiadać na bieżąco na przekazane zapytania, jednak
z uwagi na skalę wpływającej korespondencji w sprawie programu szczepień,
nie zawsze jest to możliwe.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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