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Jak zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19
Możliwe są 3 formy rejestracji ( termin można zarezerwować telefonicznie,
przez internet lub w punkcie szczepień ) :
Rejestracja telefoniczna (aby zarejestrować się telefonicznie, należy skontaktować
się z całodobową i bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 989. Seniorzy mogą sami
skontaktować się z infolinią lub może ich zapisać ktoś bliski z rodziny.
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który
później zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia (nie
trzeba szczepić się w miejscowości, gdzie jesteśmy zameldowani — można wybrać
dowolny punkt).
Rejestracja o nline ( seniorzy mogą zarejestrować się online przez e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl. W takim przypadku system automatycznie zaproponuje
pięć dostępnych terminów w punktach szczepień blisko adresu pacjenta. Jednak
również w tym przypadku senior będzie mógł wybrać inną datę i lokalizację
szczepienia, wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszukiwarki i wskaże dogodną dla
siebie datę i lokalizację.
Aby skorzystać z rejestracji online, trzeba mieć Profil Zaufany
Rejestracja w punkcie szczepień ( na terenie Gminy Złota są 2 punkty szczepień ) :
Ośrodek Zdrowia w Chrobrzu, ul. Chrobrego 20 tel. : 41 356 40 10
Ośrodek Zdrowia w Złotej, ul. Sienkiewicza 81 tel. : 41 356 16 02
Istnieje możliwość skorzystania z transportu do Punktu Szczepień w przypadku:
osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień.
Ogólnodostępny numer telefonu dla mieszkańców gminy w sprawie transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
lub
41 356 16 33
SARS —CoV-2 to:
41 356 16 01
Telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 — 15:30.
Rejestracja dla seniorów 80+ od dnia 15 stycznia 2021 r.
Rejestracja dla seniorów 70+ od dnia 22 stycznia 2021 r.
Szczepienia seniorów rozpoczną się od 25 stycznia 2021 r.

