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Szanowni Panstwo,

Lodz, 3 grudnia 2021 r.

Panie i Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wojtowie
z terenu wojewodztwa todzkiego

pragne poinformowac, ze 23 listopada 2021 roku weszta w zycie nowelizacja Rozporzqdzenia

Ministra Zdrowia z dn. 27 sierpnia 2021 r. w sprawie melody zapobiegania grypie sezonowej

w sezonie 2021/2022 (Dz. U. 1581 z pozn. zm.). Nowelizacja przewiduje mozliwosc

bezplatnego szczcpienia osob peinoletnich w oparciu o dotychczasowa organizacje szczepieri

u osob uprawnionych.

Z bezplatnych szczepieri moga skorzystac wszystkie osoby pemoletnie. ktore

najpozniej w dniu szczepienia ukoriczyly 18 lat. Do zaszczepienia nie potrzeba reccpty ani

skierowania, wystarczy kwaliflkacja lekarza w punkcie szczepieri. Mozna jednoczesnic

szczepic sie przeciw grypie i przeciw COVID-19. Pracodawcy oraz osoby prowadzace

przedszkole, szkol(? lub dom pomocy spolecznej moga umowic sie z punktem na organizacje^

szczepieri pracownikow, studentow lub podopiecznych. W wojewodztwie lodzkim na dzieri 3

grudnia br. funkcjonuje 258 punktow s/czepieri na grype. Na biezaco aktualizowana lista

placowek wykonujacych szczepienia znajduje si^ na stronie:

https ://pacj_e n i .g_o_v .pi/akt ua i n o sc/szczep ien i a- na- g type.

Punkty szczepieri moga zamawiac szczepionki przeciwko grypie w Rzadowej Agencjt

Rezerw Strategicznych (RARS), ktora nastepnie dostarczy do nich dawki. W tym roku do

Polski trafi l^cznie 5 milionow dawek szczepionki. Szczepienia beda wykonywane do

wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 roku.

Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie odpornosci

na zakazenie wirusem grypy. Szczcpienia s^ skutecznq metoda zapobiegania zachorowaniom

na t? chorob^ oraz powiklaniom i zgonom. Nabycie odpornosci nastepuje po ok. dwoch

tygodniach od zaszczepienia i utrzymuje si$ 6-12 miesi^cy.
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