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Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup Narodowego 

Programu Szczepień. 

Ważne daty w tym miesiącu to: 

• 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli 

• 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0 

• 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle 

• 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle; 

• 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat (1952r.) 

• 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych 

Rejestracja osób powyżej 60 lat 

• od 11 marca - rocznik 1952 

• od 18 marca - rocznik 1952 - 1954 

• od 22 marca - rocznik 1952 - 1956 

• od 23 marca - rocznik 1952 - 1961 

                    rejestracja SMS i przez Internet - od 23.03 od północy 

                    rejestracja przez infolinię 989 - od 23.03 od 6:00  

• od 25 marca - wszystkie osoby 60+ (w tym urodzone przed 1951r.)  

Rejestracja i szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po 

przeszczepach i mechanicznie wentylowanych  

• 10 marca - otwarcie rejestracji 

• 15 marca - rozpoczęcie szczepień 

Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć: 

• Pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek 

• Pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019r. 

Prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią 

• Pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których 

prowadzono leczenie immunosupresyjne 

• Pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej 

Jesteś pacjentem z chorobą nowotworową i w latach 2020-2021 leczono Cię 

chemioterapią lub radioterapią? 

• Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie; 
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• Jeśli jesteś już PO czynnym procesie terapii onkologicznej, jeżeli nie ma 

przeciwwskazań do szczepienia, skontaktuj się z wybranym punktem 

szczepień lub ze szpitalem tymczasowym i umów termin szczepienia; 

• Jeśli jesteś W TRAKCIE czynnego procesu terapii (np. radioterapii lub 

chemioterapii), jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostaniesz 

zaszczepiony w swoim ośrodku onkologicznym lub w populacyjnych 

punktach szczepień. 

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, 

w której jesteś leczony. 

Jesteś pacjentem po przeszczepie komórek, tkanek, narządów i jesteś 

poddany leczeniu immunosupresyjnemu? 

• Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie; 

• Umów termin i miejsce szczepienia, skontaktuj się z wybranym 

populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-

populacyjne i tymczasowe). 

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, 

w której jesteś leczony. 

Jesteś pacjentem poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej?  

• Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie; 

• Jeśli jesteś mobilny i możesz samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień – 

skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając 

szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe); 

• Jeśli ze względu na stan zdrowia nie możesz być szczepiony poza domem, 

zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz 

zakwalifikuje Cię do szczepienia z wykorzystaniem mobilnego zespołu 

szczepień lub wyjazdowego punktu szczepień. 

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, 

w której jesteś leczony. 

Jesteś pacjentem dializowanym? 

• Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie; 

• Zgłoś się do swojej stacji dializ i umów termin w swojej stacji dializ. 

Źródło: www.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lista-szpitali-wezlowych
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

