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Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz informuje, że od dzisiaj
tj.17.05.2021r. rusza rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia
e-skierowania będą wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim
nastolatkom z rocznika 2004. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących
tygodniach – otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla
tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki.
Od dzisiaj wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły
zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.
16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz
wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.
Można to zrobić w domu – kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruku ze strony
bit.ly/KwestionariuszCOVID19
http://bit.ly/KwestionariuszDlaNiepełnoletnich
Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.
Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności
rodzica podczas szczepienia.
Jeśli do Punktu Szczepień nastolatek przyjdzie bez wypełnionego formularza – dostanie go
do wypełnienia w placówce. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia musi przyjść na szczepienie
z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na zaszczepienie.
W jaki sposób szybko można zapisać się na termin szczepienia? Są cztery możliwości:
-Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
-Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
-Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
-Wyślij SMS na numer 880 333 333 o treści: SzczepimySie

W związku z powyższym w trosce o zdrowie publiczne zwracam się z prośbą o zachęcanie
młodzieży do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, udostępnienie rodzicom i młodzieży powyższej informacji oraz przekazanie formularza - kwestionariusza w wersji papierowej uczniom nie
mającym możliwości samodzielnego wydruku w domu.
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