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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
informuje, ?e ju? od 15 stycznia rusza rejestracja na
szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze informuje, ?e ju? od 15 stycznia rusza
rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy sko?czyli 80 lat. Natomiast od
22 stycznia zarejestrowa? si? b?d? mog?y osoby powy?ej 70. roku ?ycia. 25 stycznia rozpoczn? si?
szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mog? zarejestrowa? si?:
od 15 stycznia 2021 r.osoby, które sko?czy?y 80 lat
od 22 stycznia 2021 r.osoby, które sko?czy?y 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczn? si? 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych
grup b?dziemy informowa? na bie??co
Jak si? b?dzie mo?na zarejestrowa??
Je?eli jest ju? Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powy?ej 80. roku ?ycia, od 22.01 - osoby
powy?ej 70. roku ?ycia), masz 3 mo?liwo?ci zapisu na szczepienie:
1. Zadzwo? na ca?odobow? i bezp?atn? infolini? - 989
Mo?esz to zrobi? sam lub mo?e Ci? zapisa? kto? bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer
PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z
potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób mo?esz zarejestrowa? swoich
dziadków lub rodziców. Wystarczy, ?e rozpocznie si? etap szczepie? i b?dziesz mia? numer
PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dok?adny termin oraz miejsce szczepienia. Nast?pnie otrzymasz
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Zarejestruj si? elektronicznie poprzez e-Rejestracj? dost?pn? na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pi?? dost?pnych terminów w punktach szczepie?, które znajduj? si? blisko
Twojego adresu. Je?li ?aden z proponowanych terminów nie b?dzie Ci pasowa? albo b?dziesz
chcia? zaszczepi? si? w innym punkcie, w innym mie?cie – b?dzie taka mo?liwo??. Wystarczy, ?e
skorzystasz z dost?pnej wyszukiwarki i wska?esz dogodn? dla Ciebie dat? i lokalizacj?.
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Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a nast?pnie ponownie
przypomnimy Ci o szczepieniu dzie? przed planowanym terminem.
Je?li chcesz skorzysta? z tego sposobu rejestracji, musisz posiada? Profil Zaufany. Je?eli go nie
masz, skontaktuj si? z infolini? NFZ 989, bezpo?rednio z wybranym punktem szczepie? lub
skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Skontaktuj si? z wybranym punktem szczepie?
Je?eli chcesz zaszczepi? si? w konkretnym punkcie szczepie? - skontaktuj si? z nim. Poni?ej
zamieszczamy list? przychodni dzia?aj?cych na terenie powiatu jaworskiego, które b?d?
prowadzi?y szczepienia przeciwko COVID-19:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus w Jaworze, ul. Szpitalna 3a
Przychodnia Rejonowa w Jaworze, ul. Moniuszki 6
Jaworskie Centrum Medyczne, ul. Szpitalna 3
Zespó? Przychodni Kormed, ul. Dmowskiego 9
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, ul. Wysokogórska 6
Gminny O?rodek Zdrowia w Piotrowicach, Piotrowice 113
Gminny O?rodek Zdrowia w Piotrowicach, M?cinka 85
Gminny Zespó? Zak?adów Opieki Podstawowej w Paszowicach, Paszowice 260
Gminny O?rodek Zdrowia w M?ciwojowie, M?ciwojów 5
O?rodek Zdrowia w W?dro?u Wielkim, W?dro?e Wielkie 167

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepie? nie znalaz?e? dogodnego terminu? Zadzwo? na
infolini? NFZ pod numer 989. Konsultanci pomog? Ci znale?? inny punkt szczepie? niedaleko
Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze jednocze?nie informuje, ?e ju? od 15
stycznia b?dziesz móg? zg?osi? ch?? zaszczepienia si? przeciw COVID-19 przez formularz online.
W momencie, kiedy szczepienia b?d? dost?pne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.
Zg?oszenia dla osób 18-69 lat - jak to b?dzie mo?na zrobi??
1. Wype?nij prosty formularz (podaj imi? i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod
pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).
2. Na adres mejlowy, który poda?e? w formularzu, otrzymasz wiadomo?? z pro?b? o
potwierdzenie zg?oszenia.
3. Wejd? na swoj? poczt? i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w
systemie.
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4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomo?? mejlow? z
informacj?, ?e masz ju? wystawione e-skierowanie.
5. Wtedy b?dziesz móg? si? zarejestrowa? na konkretny termin.
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