Warszawa, 11 stycznia 2021

DIP.050.7.2020.MG

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z interpelacją nr 16091 Pani Wandy Nowickiej, Posłanki na Sejm RP,
z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnością
realnego dostępu do szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zgodnie z przyjętym Narodowym Programem Szczepień zostały wyszczególnione
następujące etapy szczepień:


Etap 0 – dotyczy pracowników sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujących
indywidualną

praktykę),

pracowników

Domów

Pomocy

Społecznej

i pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu
pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych, w tym stacjach
sanitarno-epidemiologicznych.


Etap I – dotyczy pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych,

pielęgnacyjno-opiekuńczych

i

innych

miejsc

stacjonarnego pobytu, osób powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
służb mundurowych, nauczycieli.


Etap II – dotyczy osób w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi
zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie
diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu
z placówkami ochrony zdrowia oraz osób bezpośrednio zapewniających
funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie
ze względu na częste kontakty społeczne.



Etap III – dotyczy przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych
na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Po tym nastąpi proces
powszechnych szczepień pozostałej części populacji dorosłej.
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Zatem osoby z chorobami przewlekłymi kwalifikują się co do zasady do II etapu
szczepień

przeciwko

COVID-19

chyba,

że

spełniają

przesłanki

kwalifikujące

do wcześniejszych etapów jak np.: wiek czy bycie pracownikiem sektora ochrony
zdrowia.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż lista chorób przewlekłych została zarekomendowana
przez

Radę

Medyczną

i

będzie

podlegać

aktualizacji

oraz

priorytetyzacji

wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji
oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. Aktualnie
lista

chorób

współistniejących

obejmuje:

przewlekłe

choroby

nerek,

deficyty

neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP,
choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby
układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane
z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, alasemię, mukowiscydozę, anemię
sierpowatą.
Odnosząc się do zagadnienia mobilnych punktów szczepień pragnę podkreślić,
iż w każdej gminie będzie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepień
dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie. W ramach realizacji
strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespoły
wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. Dodatkowo, samorządy
zorganizują transport dla osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień, w
tym również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Planuje się przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji promocyjnej szczepień przeciwko
COVID-19, uwzględniającej środki masowego przekazu, takie jak telewizja czy internet.
Ponadto,

obecnie

funkcjonuje

serwis

https://www.gov.pl/web/szczepimysie,

w ramach którego są zamieszczane najważniejsze informacje dotyczące szczepień,
w tym lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi. Dodatkowo, można
skorzystać z bezpłatnej, całodobowej infolinii pod nr 989 oraz +48 22 62 62 989
(dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych).
Planowana jest także wysyłka ulotki informacyjnej do każdego domu w celu
rozpowszechnienia informacji o możliwości zaszczepienia.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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