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Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cięprzed zakażeniem COVID-19.          Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?  1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem   Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cięprzed zakażeniem COVID-19.  2. Bo uratujesz komuś życie Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Aletakże nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększysię również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienieprzerwiesz łańcuch zakażeń.  3. Bo możesz!Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.  4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecieOd wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdyzaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niejkoronawirusa.  5. Bo zyskasz spokójSzczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego inajbliższych.  6. Bo szczepionki są bezpieczneSzczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jestzależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.  7. Bo zostaniesz zbadanyPrzed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swójaktualny stan zdrowia.  8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkichdo normalnego życia.  9. Powrót do normalności oznacza: odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, wakacje bez ograniczeń, poprawę jakości życia nas wszystkich.  10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymichorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.  Jak się zarejestrować na szczepienie?  Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:  1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989  Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numerPESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMSz potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrowaćswoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miałnumer PESEL bliskiej osoby.  Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeślipodałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.   2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl  Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą ProfiluZaufanego (to pełna rejestracja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).  I. Pełna rejestracja z Profilem Zaufanym  Wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pięć dostępnychterminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden zproponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innympunkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnejwyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.  Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownieprzypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.  Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli gonie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lubskorzystaj ze wsparcia swojej przychodni, albo skorzystaj z tzw. szybkiej rejestracji.  II. Szybka rejestracja bez Profilu Zaufanego  Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji na szczepienie – bez logowania się przez ProfilZaufany. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, azaproponujemy ci termin i miejsce szczepienia.  Wejdź na stronę  Zarejestruj się na szczepienie i przejdź na stronę e-rejestracji. Wybierz jednąz dwóch ścieżek: „szybka rejestracja”. Wpisz dane i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymaszwiadomość SMS z kodem. Wpisz kod w okienko, które pojawiło się po kliknięciu Zarejestruj się.Po zapisaniu się na termin szczepienia, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty naszczepienie z systemu e-zdrowie.  UWAGA! Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie możesz go jednakw ten sposób zmienić lub anulować.  Jeśli dane nie będą się zgadzały, zobaczysz komunikat "Rejestracja nie jest możliwa". Może siętak zdrzyć jeśli:  •    np. podasz błędnie nazwisko lub PESEL•    nie masz przy sobie telefonu i nie możesz podać kodu,•    nie podasz wszystkich potrzebnych danych,•    nie masz wystawionego e-skierowania.  3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień  Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim:        -    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego25 62-600 Koło.      Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 607 907 031.        -    Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dereń, ul. Toruńska 28 62-600 Koło.      Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 600 819 009.        -    Punkt Szczepień Powszechnych przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,ul. Henryka Sienkiewicza 1 – Hala Sportowa, wejście od ul. Zielonej      Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem  telefonu 695 317 587.  W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń nainfolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedalekoCiebie z terminem, który Ci pasuje.  4. Wyślij SMS  Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.  Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednegosystemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostanieszpoproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. Systemzaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejscazamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty.Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminiei miejscu wizyty.  Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, którewyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.  Loteria  Narodowego Programu SzczepieńZasady:1. Zarejestruj sięDo 30 września 2021 r. zarejestruj się i wypełnij formularz na www.pacjent.gov.pl lub zadzwońpod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989.2. Zaktualizuj numer telefonuUzupełnij lub zaktualizuj swój numer telefonu. Pamiętaj, że to właśnie na ten numer otrzymaszSMS w przypadku wygranej!3. Zaszczep sięAby wziąć udział w loterii, musisz mieć pełne szczepienie przeciw COVID-19. Zaszczep siędowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski nie później niż do 30 września 2021 r.4. Wyraź zgodę na udział w loteriiJeśli jesteś już zaszczepiony – wyraź zgodę na udział w loterii!5. Wygrywaj nagrodyMasz 4 szanse na wygraną (nagroda natychmiastowa, nagroda tygodniowa, nagrodamiesięczna, nagroda finałowa)!6. Weź udział w losowaniuUdział w losowaniu tygodniowym, miesięcznym oraz finałowym zależy od daty potwierdzonegoszczepienia w systemie P1 e-Zdrowie. Zarejestruj szczepienie nie później niż do 4 października2021 r.Szczegółowych informacji dotyczących loterii można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria
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