
 PS-II.021.34.2021 Lublin, 24 września 2021 r.

Wójt, Burmistrz,
Prezydent, Starosta
(wszyscy)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce GRYPA - 
informacje zostały zamieszczone materiały dotyczące realizacji szczepień przeciw 
grypie na sezon 2021/2022.

Do skorzystania z dobrowolnej bezpłatnej szczepionki przeciw grypie zostały 
uprawnione osoby wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 
2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w ramach każdej gminy była 
zachowana dostępność do podmiotu leczniczego realizującego bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie dla osób uprawnionych na podstawie ww. rozporządzenia.

Lista punktów szczepień będzie aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Rozpoczęcie szczepień zostało zaplanowane na miesiąc październik 2021 r.

Do punktów szczepień będą zaliczane podmioty lecznicze, które po przesłaniu 
stosownego zgłoszenia do OW NFZ (zasady dostępne na stronach OW NFZ), zostaną 
dodane do wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału 
wojewódzkiego NFZ.

Po umieszczeniu w wykazie OW NFZ, podmiot leczniczy będzie mógł 
zapotrzebować z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych szczepionkę dla 
swoich pracowników, jak i dla pacjentów (według potrzeb).

Pracownicy podmiotu leczniczego, który nie zostanie wpisany do wykazu lub 
nie złoży zgłoszenia do OW NFZ, będą mogli skorzystać z usług innego punktu 
szczepień będącego w wykazie i widocznego na mapie punktów.

Dyrektor podmiotu leczniczego, żłobka, przedszkola, szkoły lub Domu Pomocy 
Społecznej działając na rzecz swoich uprawnionych pracowników lub podopiecznych, 
może zgłosić się do punku szczepień w celu zapewnienia szczepień np. grupy 
pracowniczej lub podopiecznych. Taki sposób postępowania i bezpośredni kontakt 
z punktem szczepień realizującym szczepienia przeciw grypie zapewni sprawną 
organizację szczepienia dla pracowników danej instytucji lub zakładu pracy.

Zgodnie z wytycznymi, na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, 
wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma też zapisów przez 
system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype


Punkt szczepień nie wydaje zaświadczeń o wykonanym szczepieniu, jednak 
fakt zaszczepienia zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta lub 
w posiadanej przez osobę szczepioną Międzynarodowej Książeczce Szczepień.

Osoba szczepiąca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na 
wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype 
oraz w zakładce GRYPA Informacje.

W związku z powyższym, zwracam się z prośba o poinformowanie podmiotów 
uprawnionych na Państwa terenie o możliwości przystąpienia do akcji bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej
/-/

Albin Mazurek
     /podpisano elektronicznie/
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