
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 
W RADZIONKOWIE

Szanowni Pañstwo,
Dnia 15 stycznia ruszy³ system rejestracji osób chêtnych do zaszczepienia siê przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2. Pacjent mo¿e zarejestrowaæ siê na trzy sposoby:

1. Poprzez rz¹dowy portal pacjent.gov.pl.
2. Pod numerem infolinii 989. 
3. Osobiœcie lub telefonicznie w punkcie szczepieñ. 
Po dokonaniu rezerwacji wizyty otrzymaj¹ Pañstwo SMS z informacj¹ o wybranym miejscu i terminie 
szczepienia. Na przyjêcie drugiej dawki nale¿y umówiæ siê podczas pierwszej wizyty w punkcie szczepieñ. 

W pierwszej kolejnoœci rejestrowaæ mog¹ siê osoby, które ukoñczy³y 80 lat, zaœ po 22 stycznia osoby, 
które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia. Pierwsze szczepienia przewidziane s¹ na dzieñ 25 stycznia. 
 
Osoby, które zostan¹ zakwalifikowane na szczepienie i bêd¹ mieæ wyznaczony termin, prosi siê 
o wype³nienie kwestionariusza szczepienia, który jest do³¹czony do niniejszej ulotki.
Rekomenduje siê, by do punktu szczepieñ zg³osiæ siê w towarzystwie bliskiej osoby i pozostawaæ z ni¹ 
w kontakcie przez ca³y dzieñ, w którym odby³o siê szczepienie. 

Zgodnie z decyzj¹ Wojewody Œl¹skiego, osobom posiadaj¹cym orzeczenie o niepe³nosprawnoœci 
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupê z w/w schorzeniami oraz osobom maj¹cym 
obiektywne i niemo¿liwe do przezwyciê¿enia we w³asnym zakresie trudnoœci w samodzielnym dotarciu 
z miejsca zamieszkania do najbli¿szego punktu szczepieñ, zostanie zorganizowany transport od miejsca 
zamieszkania do najbli¿szego punktu szczepieñ oraz powrót do domu.

Potrzebê transportu mo¿ecie Pañstwo zg³osiæ podczas rejestracji bezpoœrednio w punkcie szczepieñ 
lub pod numerem miejskiej infolinii. Aby zg³osiæ zapotrzebowanie na przewóz, nale¿y ju¿ byæ 
zarejestrowanym w Narodowym Programie Szczepieñ i mieæ wyznaczone miejsce, datê oraz godzinê 
szczepienia.

                                                                                                Z wyrazami szacunku

w z. Burmistrza 
Bernard Skibiñski

Zastêpca Burmistrza Radzionkowa  

PUNKTY SZCZEPIEÑ

Przychodnia Lekarska RAD-MED. Sp. z o.o., ul. Gajdasa 1
Rejestracja: pon-pt, godz.: 8:00 - 15:00
tel.: 571-235-412
 
Zdrowi - Med Centrum Medyczne Sp. z. o.o., ul. Ku¿aja 13
Rejestracja: pon-pt, godz.: 8:00 - 15:00
tel.: 501-079-247, (32) 282-86-84
 
Centrum Medyczne Kardio.CLINIC & TE-VITA, ul. Szyma³y 1A
Rejestracja: pon-pt, godz.: 8:00 - 15:00
tel.: 790-404-455

INFOLINIA 
MIEJSKA

poniedzia³ek-pi¹tek
godz.: 8:00-20:00

(32) 388-71-56


