Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień
a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz
wiejskich;
c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

KROK PO KROKU. OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA
E- skierowanie do szczepienia
E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup
E-skierowanie do
wiekowych i zawodowych będzie generowane
szczepienia dla
automatycznie i ważne 60 dni (po zmianie przepisów
określonych grup
90 dni).
wiekowych
i zawodowych będzie
generowane
automatycznie i ważne 60
dni (90 dni po zmianie
przepisów). Dodatkowo,
lekarze będą też mogli
wystawić pacjentowi
indywidualne eskierowanie (np. gdy ktoś
nie ma PESEL lub nie
mógł się zaszczepić w
okresie ważności
pierwszego eskierowania).
Rejestracja na szczepienie
Rejestracja za
Rejestracja online IKP
Rejestracja bezpośrednio
pośrednictwem infolinii
za pośrednictwem ew punkcie szczepień.
989.
rejestracji na
Złożenie oświadczenia o
Wskazanie wybranego
pacjent.gov.pl
potrzebie zapewnienia
punktu szczepień
Wskazanie wybranego
przez gminę transportu na
punktu szczepień
szczepienie.
Mieszkaniec składa

oświadczenie, że nie ma
możliwości
samodzielnego dotarcia
do punktu szczepień lub
dysponuje orzeczeniem o
znacznym stopniu
niepełnosprawności
(pacjent może zostać
poproszony przez gminę
o okazanie orzeczenia
o znacznym stopniu
niepełnosprawności).
Jeśli pacjent nie wyrazi
takiej zgody,
to samodzielnie musi
zadzwonić do
koordynatora gminnego w
sprawie organizacji
transportu
do punktu szczepień bądź
zorganizować transport
we własnym zakresie.
Dokonanie rezerwacji wizyty
Przesłanie pacjentowi SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie
szczepienia
(każda osoba dostanie SMS-a z potwierdzeniem rejestracji, a dzień przed
wyznaczoną pierwszą i drugą wizytą otrzyma również SMS-a przypominającego.
W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą numer telefonu
stacjonarnego, nie będzie to SMS, a bezpośrednia rozmowa telefoniczna,
przypominająca o terminie szczepienia.
Organizacja transportu na szczepienie
Pacjent w trakcie procedury rejestracji za
pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji otrzymuje
informację, że jeżeli spełnia określone kryteria
uprawniające do transportu na szczepienie może
zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu
dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii
obsługiwanej przez właściwą terytorialnie JST; pod
którym to numerem będzie mógł zamówić transport na
szczepienie.
Kontakt pacjenta z koordynatorem gminnym,
Przekazanie przez
przekazanie informacji o miejscu i terminie
rejestrację w podmiocie,
szczepienia.
który wykonywał będzie

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma
możliwości samodzielnego dotarcia do punktu
szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać
poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności).

szczepienia listy osób
wnioskujących
o zapewnienie transportu
wraz z terminem
szczepień do
koordynatora gminnego.
Przekazanie listy nie
rzadziej niż raz na dzień
Kontakt koordynatora
Kontakt koordynatora
Kontakt koordynatora
gminnego z mieszkańcem gminnego z mieszkańcem gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa
(sms/rozmowa
(sms/rozmowa
telefoniczna,
telefoniczna,
telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
potwierdzenie terminu i
potwierdzenie terminu i
formy transportu)
formy transportu)
formy transportu)
Zmiana terminu szczepienia i terminu transportu:
na wniosek osoby szczepionej; podmiotu rejestrującego zgłoszenie na
szczepienie
i zapotrzebowanie na transport; gminy
Na wniosek pacjenta:
Na wniosek pacjenta:
Na wniosek pacjenta:
zgłoszenie do podmiotu
zgłoszenie do podmiotu
zgłoszenie w rejestracji
rejestrującego +
rejestrującego +
punktu szczepień
wyznaczenie nowego
wyznaczenie nowego
+ przekazanie przez
terminu szczepienia
terminu szczepienia
rejestrację koordynatorowi
+ kontakt pacjenta
+ kontakt pacjenta
gminnemu informacji
z koordynatorem
z koordynatorem
o nowym terminie
gminnym, przekazanie
gminnym, przekazanie
szczepienia +kontakt
informacji
informacji
koordynatora gminnego z
o nowym miejscu i
o nowym miejscu i
mieszkańcem
terminie szczepienia
terminie szczepienia
(sms/rozmowa
+kontakt koordynatora
+kontakt koordynatora
telefoniczna,
gminnego z mieszkańcem gminnego z mieszkańcem potwierdzenie terminu i
(sms/rozmowa
(sms/rozmowa
formy transportu)
telefoniczna,
telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
potwierdzenie terminu i
formy transportu)
formy transportu)
Na wniosek podmiotu
Na wniosek podmiotu
Na wniosek podmiotu
rejestrującego:
rejestrującego:
rejestrującego:
dokonanie nowej
dokonanie nowej
dokonanie nowej
rezerwacji wizyty
rezerwacji wizyty
rezerwacji wizyty
(przesłanie pacjentowi
(przesłanie pacjentowi
(przesłanie pacjentowi
SMS/rozmowa
SMS/rozmowa
SMS/rozmowa
telefoniczna
telefoniczna
telefoniczna z informacją
z informacją o wybranym
z informacją o wybranym
o wybranym miejscu i

miejscu i terminie
szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem
gminnym, przekazanie
informacji
o nowym miejscu i
terminie szczepienia
+kontakt koordynatora
gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa
telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
formy transportu)
Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie możliwe
zorganizowanie
transportu w pierwotnie
planowanym terminie):
gminny koordynator
kontaktuje się
z punktem szczepień w
celu ustalenia nowego
terminu szczepień +
dokonanie nowej
rezerwacji wizyty
(przesłanie pacjentowi
SMS/rozmowa
telefoniczna z informacją
o wybranym miejscu i
terminie szczepienia +
kontakt koordynatora
gminnego z mieszkańcem
(SMS/rozmowa
telefoniczna)

miejscu i terminie
szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem
gminnym, przekazanie
informacji
o nowym miejscu i
terminie szczepienia
+kontakt koordynatora
gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa
telefoniczna,
potwierdzenie terminu i
formy transportu)
Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie możliwe
zorganizowanie
transportu w pierwotnie
planowanym terminie):
gminny koordynator
kontaktuje się
z punktem szczepień w
celu ustalenia nowego
terminu szczepień +
dokonanie nowej
rezerwacji wizyty
(przesłanie pacjentowi
SMS/rozmowa
telefoniczna z informacją
o wybranym miejscu i
terminie szczepienia +
kontakt koordynatora
gminnego z mieszkańcem
(SMS/rozmowa
telefoniczna)

terminie szczepienia) +
kontakt pracownika
rejestracji
w punkcie szczepień
z koordynatorem
gminnym + kontakt
koordynatora gminnego z
mieszkańcem
(SMS/rozmowa
telefoniczna)

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie
będzie możliwe
zorganizowanie
transportu w pierwotnie
planowanym terminie):
gminny koordynator
kontaktuje się
z punktem szczepień w
celu ustalenia nowego
terminu szczepień +
dokonanie nowej
rezerwacji wizyty
(przesłanie pacjentowi
SMS/rozmowa
telefoniczna z informacją
o wybranym miejscu i
terminie szczepienia +
kontakt koordynatora
gminnego z mieszkańcem
(SMS/rozmowa
telefoniczna)

Odpowiedzialność odszkodowawcza za ewentualne zarażenie koronawirusem
w trakcie realizowanie przewozu do punktu szczepień.
Dowóz osób do punktu szczepień powinien odbywać się z poszanowaniem rygorów
sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, co będzie minimalizowało
ryzyko zakażenia.
W związku z faktem, że dana osoba poniosła szkodę w związku z realizowaniem
przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych będzie ponosił Skarb Państwa (art. 417 § 1
k.c)

Przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się na szczepienia
Ochrona danych osobowych osób zgłaszających się na szczepienia realizowana jest
na podstawie przepisów ogólnych. Ponieważ to do zadań podmiotów organizujących
transport na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz
mających trudności w dostępie do punktu szczepień należy udostępnienie
dedykowanego numeru telefonu dla osób zgłaszających potrzebę transportu – to
upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych należy do
kierownika danej jednostki. Dane powinny być przetwarzane za zgodą osób
chcących korzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w
postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby. W trakcie
rejestrowanej rozmowy można uzyskiwać od osób zgłaszających się stosowne zgody
na przetwarzanie i przekazywanie ich danych (np. pomiędzy POZ a jednostką
koordynującą dowóz). Pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel
medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie
i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi
zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu
szczepień.

