WAŻNE !
SZCZEPIENIA PRACOWNIKÓW PRZECIWKO COVID-19
Informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Zdrowia (informacja otrzymana telefonicznie
w dniu 18.12.2020r.), termin przekazania przez szpitale węzłowe wykazu pracowników innych
podmiotów, którzy zadeklarowali chęć zaszczepienia przeciw COVID-19 w danym szpitalu
węzłowym, został wydłużony.
Na podstawie komunikatu ze strony MZ z dnia 17.12.2020 r. określono również szczegółowy
wykaz podmiotów, których pracownicy podlegają szczepieniu organizowanym przez szpital
węzłowy.
W pierwszej kolejności, tj. w etapie 0 szczepieni będą:
 Pracownicy szpitala węzłowego,
 Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji
sanitarno-epidemiologicznych,
 pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy
Społecznej,
 Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne,
hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
 Pracownicy uzdrowisk (jeśli nie realizują szczepień we własnym zakresie).
Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego
(bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów,
jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym
w podmiocie.
Szczepienie będzie nieodpłatne.
Personel uprawnionych podmiotów może zadeklarować chęć zaszczepienia w dowolnym
szpitalu węzłowym.
Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0,
niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.
W związku z powyższym informujemy, że:
1) Podmioty, które przekazały do dnia 18 grudnia 2020 r. wykaz pracowników
zgłoszonych do szczepienia, mogą do dnia 23 grudnia 2020 r. przesłać uzupełnienie
w/w danych o dodatkowe osoby deklarujące chęć zaszczepienia przeciw COVID-19
w krośnieńskim szpitalu.
2) Do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 przyjmowane są również wykazy
pracowników/studentów z pozostałych podmiotów zainteresowanych szczepieniami
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
Zapisując się na szczepienie należ podać dane osobowe pracownika oraz podpisać zgodę
na ich przetwarzanie wg zał. nr 1 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych). Za zebranie oświadczeń odpowiada pracodawca. Oświadczenia mogą
być przekazane realizatorowi szczepień w terminie późniejszym.
Wykaz powinien być sporządzony w arkuszu EXCEL wg wzoru stanowiącego zał. nr 2.
Wykaz należy przesłać pocztą elektroniczną (plik zaszyfrowany hasłem) na adres
marketing@krosno.med.pl
Kontakt z koordynatorem ds. szczepień – Lucyna Chłosta tel. 504412759, adres
sum.szpital@krosno.med.pl.

