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Kiedy punkt szczepień przyjedzie do
Ciebie?
Wyjazdowe punkty szczepień docierają do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie
mogą zostać zaszczepieni w punkcie stacjonarnym. Sprawdź, co zrobić, aby przyjąć szczepienie
przeciw COVID-19 w swoim domu.

W jaki sposób zorganizowane są szczepienia w domu i kto
może z nich skorzystać?
Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala Ci na samodzielne dotarcie do punktu szczepień i
jesteś pacjentem leżącym, możesz zgłosić potrzebę szczepienia w domu. W tym celu:
zgłoś się telefonicznie do swojej przychodni POZ. Może to zrobić za Ciebie Twój opiekun.
lekarz lub pielęgniarka z Twojej przychodni ocenią, czy kwalifikujesz się do szczepienia w
domu. Pomocna w tym zakresie będzie dokumentacja medyczna, dlatego warto upewnić
się, w przypadku leczenia się u specjalisty, że lekarz pierwszego kontaktu ma aktualną
informację o Twoim stanie zdrowia
jeśli lekarz/pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uznają, że powinieneś/aś być
zaszczepiony/a w domu, zawiadamiają wyjazdowy punkt szczepień oraz informują o tym
Ciebie lub Twojego opiekuna
najbliższy dla Twojego miejsca zamieszkania/pobytu wyjazdowy punkt szczepień otrzyma
Twoje zgłoszenie do szczepienia od lekarza POZ i skontaktuje się z Tobą telefonicznie
celem ustalenia dogodnego terminu szczepienia
lekarz, który przyjedzie na wykonanie szczepienia, dodatkowo oceni przed zabiegiem, czy
możesz być zaszczepiony/a. Warto zapoznać się z kwestionariuszem kwalifikacji do
badania, a jeśli jest taka możliwość, wydrukować go i wypełnić. Ekipa wyjazdowa zostanie
przez 15 minut po szczepieniu, na wypadek wystąpienia odczynu poszczepiennego

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą
realizujących szczepienia przeciw COVID-19 przez zespoły
wyjazdowe szczepiące wyłącznie w miejscu
zamieszkania/pobytu pacjenta.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku
Białystok 15-874 Poleska 89
tel. 85 663 73 40
email: szkola@wspr.bialystok.pl
Revita - Centrum Medyczne Spółka Cywilna
Białystok 15-111 Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/21A
tel. 733 002 717
email:szczepieniarevita@gmail.com
ASP-HALT

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Warszawa , 02-013, Ul. Williama Heerleina Lindleya 16
tel. 786 801 968
email:karol.grunwald@asphalt.com.pl

Szszczegółowe informacje o mobilnych punktach szczepien opisane są w załączonym poniżej wykazie.
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