
Szczepimy się! 

Trwa proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia są realizowane w punktach, 

które zgłosiły się do akcji Narodowego Programu Szczepień. W związku z tym, iż nie ma rejonizacji, 

można rejestrować się w dowolnej placówce na terenie całej Polski – sprawdź mapę punktów 

szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ .  

W Gminie Kuźnica funkcjonuje jeden punkt szczepień przeciwko koronawirusowi: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

s.c. Janina i Sławomir Chmaro 

Przychodnia Rodzinna 

ul. Sokólska 41 

16-123 Kuźnica 

tel. 85 72 24 336 

 

Transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 dla osób niesamodzielnych 

i z niepełnosprawnością 

Gmina Kuźnica organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N stopniu lub odpowiednio I grupie z 

wyżej wymienionymi schorzeniami. Koordynacją i organizacją przejazdu osób 

z niepełnosprawnością do punktów szczepień zajmuje się Urząd Gminy Kuźnica. Przed realizacją 

usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia o posiadanym aktualnym orzeczeniu o 

niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupie z wyżej 

wymienionymi schorzeniami. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. 

Kierowca transportu osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu 

osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Transport dla pozostałych osób mających trudności z dojazdem do punktu szczepień 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Kuźnica  działa gminny koordynator ds. szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2. Transport dla pozostałych osób organizowany będzie dla spełniających 

warunki tj., które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień. Osoby 

niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą skontaktować się w sprawie transportu na niżej podane 

numery telefonów. Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia o 

obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia trudnościach w samodzielnym dotarciu do punktu 

szczepień. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu 

osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego. 

Transport do punktu szczepień powinien być realizowany na obszarze Gminy. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Gminy Kuźnica, 

transport może być organizowany nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin.  

Od 25 stycznia 2021 r. osoby spełniające powyższe kryteria mogą rezerwować transport oraz uzyskać 

informację o szczepieniach pod numerem telefonu: 

857229295, 501 089 706, dostępny w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 

 

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/


Loteria Narodowego Programu Szczepień 

Wykonaj szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym w Polsce. Dzięki temu 

będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć 

udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym 

zaszczepieniu. 

  

Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w Loterii jest bardzo prosty. Wystarczy 

komputer lub telefon z dostępem do Internetu oraz ukończony 18. rok życia. 

  

Zarejestruj się na swoim IKP przez stronę www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989 i wyraź 

zgodę na udział w Loterii do 30 września. 

  

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/1-lipca-rusza-loteria-narodowego-

programu-szczepien 

  

  

Poziom zaszczepienia mieszkańców Gminy Kuźnica 

Na rządowej stronie internetowej gov.pl na bieżąco publikowane są dane o poziomie zaszczepienia 

mieszkańców – https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking. Można tam sprawdzić m.in. ile 

osób zaszczepiło się w Gminie Kuźnica przynajmniej jedną dawką, a ilu z nich jest w pełni 

zaszczepionych z podziałem na kategorie wiekowe. Po zastosowaniu odpowiednich filtrów 

(województwo, powiat) można porównać poziom zaszczepienia w różnych gminach.  
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