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Dotyczy: Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Informuję, że zgodnie z pismem Pana Ministra Stanisława Szweda przesłanym do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniu 29 grudnia 2020 roku, termin na 

zgłaszanie do szczepień priorytetowej grupy „0” został wydłużony do 14 stycznia 2021 r. 
Powyższa informacja została zawarta również w piśmie Wojewody Małopolskiego

z 30 grudnia 2020 r. znak WP-III.9421.16.394.2020.

Pan Minister wskazał, iż wśród grup przewidzianych do zaszczepienia w etapie „0” 

zgodnie z zapisami Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 są pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej (a także placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku). Za zebranie listy pracowników chętnych do zaszczepienia oraz 

przekazanie listy do szpitala węzłowego odpowiada pracodawca. Dane można przekazać 

w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online dostępnego na 

stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl.

Wszelkie informacje na temat procedury dotyczącej realizacji przedmiotowych szczepień 

dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie. Szczegółowe i aktualne 

informacje na temat szczepień można uzyskać również, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dostępną pod numerem telefonu 989 

lub (22) 62 62 989. Pytania można również przesłać na adres:  szczepionki@nfz.gov.pl.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie szczepieniami w kolejnym etapie tj. etapie „I”, 

zostaną objęci m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
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w podeszłym wieku. Rozpoczęcie realizacji etapu „I” wstępnie zaplanowano od 15 stycznia 

2021 r.

Uwzględniając powyższe proszę o podjęcie działań zmierzających do odpowiedniego 

przygotowania do zbliżającego się etapu „I” m.in. poprzez zebranie listy mieszkańców 

chętnych do szczepień przeciw COVID-19, pamiętając o konieczności pozyskania 

odpowiedniej zgody opiekunów prawnych w przypadku mieszkańców 

ubezwłasnowolnionych.

Ponadto Pan Minister przekazał, że sprawna realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, 

a przede wszystkim zaszczepienie w początkowym etapie jak największej liczby 

pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej, jak również 

mieszkańców domów, znacznie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne zarówno personelu, jak 

i klientów tych podmiotów.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Jacek Kowalczyk

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
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