Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID –
19
Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID – 19 :
1. od 15 stycznia dla osób powyżej 80 roku życia,
2. od 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia,
3. od 25 stycznia dla osób powyżej 60 roku życia.
Zarejestrować można się:
1. poprzez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989,
2. przez stronę internetową e-pacjent.gov.pl ,
3. w wybranym punkcie szczepień.
Do rejestracji potrzebne są następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. Numer PESEL,
3. adres zamieszkania,
4. numer telefonu kontaktowego.
Informujemy, że Gmina Mosina będzie organizować dowóz do punktów szczepień dla osób
starszych, samotnych, schorowanych, mających trudności w poruszaniu się.
Fakt potrzeby pomocy mieszkańcom w organizacji transportu na szczepienia do zlokalizowanych
na terenie Gminy Mosina punktów szczepień należy zgłaszać podczas rejestracji na szczepienie lub
pod numer telefonu 608406013. - klauzula informacyjna
Pełne informacje dotyczące szczepień TUTAJ
Od 15 stycznia każdy z nas, kto skończył 18. rok życia, będzie mógł zgłosić chęć zaszczepienia się online.
Należy wypełnić formularz, następnie poczekać na mejla z informacją o wystawieniu e-skierowania na
szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla naszej grupy wiekowej lub zawodowej będzie można się zarejestrować na
konkretny termin.
Zgłoszenia dla osób 18-69 lat - jak to będzie można zrobić?
1. Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie
numer telefonu).
2. Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
3. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z informacją, że
masz już wystawione e-skierowanie.
5. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin. Jak to zrobić? Sprawdź tutaj.
Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie.
Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla
Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.
Uwaga! Osoby, który ukończyły 70 lat, nie muszą wypełniać formularza zgłoszenia
Rejestracja rusza:
15 stycznia: dla osób, które ukończyły 80 lat
22 stycznia: dla osób, które ukończyły 70 lat
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