KROK PO KROKU. OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA
E- skierowanie do szczepienia
E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup

E-skierowanie do

wiekowych i zawodowych będzie generowane

szczepienia dla określonych

automatycznie i ważne 60 dni (po zm ianie przepisów 90

grup wiekowych

dni).

i zawodowych będzie
generowane autom atycznie i
w ażne 60 dni (90 dni po
zm ianie przepisów).
Dodatkowo, lekarze b ęd ą też
mogli w ystaw ić pacjentow i
indywidualne e-skierow anie
(np. gdy ktoś nie m a PESEL
lub nie m ógł się zaszczepić
w okresie ważności
pierwszego e-skierow ania).

Rejestracja na szczepienie
Rejestracja za pośrednictwem
Rejestracja online IKP za
infolinii 989.
pośrednictwem e-rejestracji
W skazanie wybranego punktu na pacjent.gov.pl
szczepień
W skazanie wybranego
punktu szczepień

Rejestracja bezpośrednio
w punkcie szczepień.
Złożenie ośw iadczenia o
potrzebie zapew nienia przez
gminę transportu na
szczepienie.
M ieszkaniec składa
oświadczenie, że nie m a
możliwości sam odzielnego
dotarcia do punktu szczepień
lub dysponuje orzeczeniem
o znacznym stopniu
niepełnosprawności (pacjent
m oże zostać poproszony
przez gminę
o okazanie orzeczenia
o znacznym stopniu
niepełnosprawności).
Jeśli pacjent nie wyrazi
takiej zgody,
to samodzielnie musi
zadzwonić do koordynatora
gm innego w sprawie
organizacji transportu
do punktu szczepień bądź

zorganizow ać transport we
własnym zakresie.

Dokonanie rezerw acji wizy ty
Przestanie pacjentowi SM S z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia
(każda osoba dostanie SMS -a z potwierdzeniem rejestracji, a dzień przed w yznaczoną
pierw szą i drugą w izytą otrz yma również SM S-a przypom inającego. W przypadku osób,
które podczas rejestracji pc dadzą numer telefonu stacjonarnego, nie będzie to SM S, a
bezpośrednia rozmowę telefoniczna, przypom inająca o term inie szczepienia.
Organizacja transportu na szczepienie
Pacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem
infolinii 989 lub e-rejestracji otrzym uje informację, że jeżeli
spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na
szczepienie może zgłosić potrzebę organizacji dla niego
transportu dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii
obsługiwanej przez w łaściw ą terytorialnie JST; pod którym
to numerem będzie mógł zam ówić transport na szczepienie.
Kontakt pacjenta z koordynatorem gminnym, przekazanie
Przekazanie przez rejestrację
informacji o miejscu i terminie szczepienia.
w podm iocie, który
wykonywał będzie
M ieszkaniec składa oświadczenie, że nie m a możliwości
szczepienia listy osób
samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje
w nioskujących
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
o zapewnienie transportu
(pacjent m oże zostać poproszony przez gminę o okazanie
wraz z term inem szczepień
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).
do koordynatora gm innego.
Przekazanie listy nie
rzadziej niż raz na dzień
Kontakt koordynatora
Kontakt koordynatora
Kontakt koordynatora
gminnego z m ieszkańcem
gminnego z mieszkańcem
gminnego z mieszkańcem
(sms/rozm owa telefoniczna,
(sms/rozm owa telefoniczna,
(sm s/rozm ow a telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
potwierdzenie terminu i
potwierdzenie term inu i
formy transportu)
formy transportu)
formy transportu)
Zmiana terminu szczepienia i terminu transportu:
na wniosek osoby szczepionej; podmiotu rejestrującego zgłoszenie na szczepienie
i zapotrzebowanie na transport; gminy
Na wniosek pacjenta:
Na wniosek pacjenta:
Na wniosek pacjenta:
zgłoszenie do podmiotu
zgłoszenie do podmiotu
zgłoszenie w rejestracji
rejestrującego +
rejestrującego +
punktu szczepień
wyznaczenie .nowego
+ przekazanie przez
wyznaczenie nowego
term inu szczepienia
term inu szczepienia
rejestrację koordynatorow i
+ kontakt pacjenta
+ kontakt pacjenta
gm innem u inform acji
z koordynatorem gminnym,
z koordynatorem gminnym,
o now ym terminie
przekazanie informacji
przekazanie informacji
szczepienia +kontakt
o nowym miejscu i terminie
koordynatora gm innego z
o nowym miejscu i terminie

szczepienia +kontakt

szczepienia +kontakt

m ieszkańcem

koordynatora gminnego z

koordynatora gminnego z

(sm s/rozm ow a telefoniczna,

mieszkańcem
(sm s/rozm owa telefoniczna,

mieszkańcem

potw ierdzenie term inu i
formy transportu)

potwierdzenie terminu i

potwierdzenie term inu i
formy transportu)

formy transportu)

Na wniosek podmiotu
rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji
wizyty (przesłanie
pacjentowi SMS/rozmowa
telefoniczna
z inform acją o wybranym
miejscu i terminie
szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym,
przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie
szczepienia +kontakt
koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
formy transportu)

(sms/rozm owa telefoniczna,

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie możliwe
zorganizowanie transportu
w pierwotnie planowanym
terminie): gminny
koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu
ustalenia nowego terminu
szczepień + dokonanie
nowej rezerwacji wizyty

Na wniosek podmiotu
rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji
wizyty (przesłanie
pacjentowi SM S/rozmowa
telefoniczna
z inform acją o wybranym
miejscu i terminie
szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym,
przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie
szczepienia +kontakt
koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozm owa telefoniczna,
potwierdzenie term inu i
formy transportu)
Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie możliwe
zorganizowanie transportu
w pierwotnie planowanym
terminie): gminny
koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu
ustalenia nowego term inu
szczepień + dokonanie
nowej rezerwacji wizyty

(przesłanie pacjentowi
SMS/ro zmowa telefoniczna

(przesłanie pacjentowi
SM S/rozmowa telefoniczna

z infonnacjąo wybranym

z inform acją o wybranym

miejscu i terminie

miejscu i terminie

szczepienia + kontakt

szczepienia + kontakt

koordynatora gminnego z
mieszkańcem

koordynatora gminnego z
mieszkańcem

Na wniosek podmiotu
rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji
w izyty (przesłanie
pacjentowi SM S/rozm ow a
telefoniczna z inform acją o
wy branym m iejscu i
terminie szczepienia) +
kontakt pracow nika
rejestracji
w punkcie szczepień
z koordynatorem gminnym
+ kontakt koordynatora
gm innego z m ieszkańcem
(SM S/rozmow'a
telefoniczna)

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie m ożliw e
zorganizow anie transportu
w pierw otnie planowanym
terminie): gm inny
koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu
ustalenia now ego term inu
szczepień + dokonanie
nowej rezerwacji wizyty
(przesłanie pacjentowi
SM S/rozm ow a telefoniczna
z inform acją o wybranym
m iejscu i term inie
szczepienia + kontakt
koordynatora gm innego z
m ieszkańcem

(SM S/rozmowa

(SM S/rozmowa

(SM S/rozm ow a

telefoniczna)

telefoniczna)

telefoniczna)

