
 KOMUNIKAT  NR  1/2021 

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  

z dnia 15 stycznia 2021 r.  

 

1. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień 15 stycznia 2021 roku rusza rejestracja na szczepienia 

przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się 

będą mogły osoby powyżej 70-tego roku życia. 25 stycznia mają się rozpocząć szczepienia dla 

zarejestrowanych seniorów. 

2. Wójt Gminy Kazimierz Biskupi uruchamia od 15 stycznia 2021 roku gminną infolinię za pośrednictwem, 

której można uzyskać informację nt: transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, lokalizacji i organizacji punktów szczepień oraz 

rejestracji na szczepienia. Gmina infolinia funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 722 323 213. Obsługiwać ją będzie pracownik 

Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim. 

3. Ponadto informuję, że gminna infolinia, to nie jedyne źródło informacji  na temat szczepień przeciwko 

COVID-19. Uruchomiona została również strona rządowa: https://www.gov.pl/web/szczepimysie. 

Portal będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe informacje dotyczące działań rządu, 

ale też oczywiście samego programu szczepień. Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat 

samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. 

4. Na terenie  Gminy Kazimierz Biskupi,  jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, placówkami przeprowadzającymi szczepienia będą: 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim,  

ul. Węglewska 3, 62-530 Kazimierz Biskupi, nr telefonu: 63 241 13 99, 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim,  

ul. Tuwima 2, 62-530 Posada, nr telefonu: 63 244 74 29. 

5. Sposób rejestracji na szczepienie: 

▪ Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub, 

▪ zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl (dla osób 

posiadających profil zaufany) lub, 

▪ skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień lub, 

▪ skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ. 

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz 

swój nr PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem 

umówienia wizyty na szczepienie. 

6. Aby ułatwić seniorom dojazd do punktów szczepień Gmina Kazimierz Biskupi, zapewni transport dla 

mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktu szczepień: 

▪ posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 

lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, 

▪ mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  

w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień. 

7. W sprawie transportu został powołany Koordynator – Iwona Mąka, z którym należy się kontaktować 

telefonicznie, numer telefonu:  722 323 213. 

8. Zachęcam wszystkich mieszkańców do szczepień! Kolejne informacje w następnych komunikatach. 

 

                                                                                                 Wójt Gminy 

                                                                                                    /-/ Grzegorz Maciejewski 
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