W dniu 1 czerwca poinformowano o możliwości szczepień młodzieży w wieku 12-15 lat
przeciwko koronawirusowi. Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku
od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. Dodatkowa akcja szczepień
dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.
Obecnie uczniowie będą mogli szczepić się na takich samych zasadach, jak wszyscy
obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień
populacyjnych i punktach szczepień powszechnych.
W Ostrowie Wielkopolskim Punktem Szczepień Powszechnych jest Arena Ostrów
zlokalizowana przy ul. Andrzeja Kowalczyka 1.
Więcej informacji uzyskać można pod adresem https://umostrow.pl/szczepimyostrow/
Punktami Szczepień Populacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim są:
• Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ul. Limanowskiego
20/22
• Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Wrocławska” s.c.
Ul. Wrocławska 28
• Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Ambulatorium Ul. Wysocka 13
• ORT-MEDICA Sp. z. o. o. Ul. Brzozowa 7
Szczepienia organizowane przez szkoły dla uczniów rozpoczną się we wrześniu i będą
dobrowolne. Znany jest haromonogram działań związanych ze szczepieniami młodzieży
w wieku od 12-18 roku życia w szkołach. Już wkrótce do szkół dotrą podstawowe informacje
dotyczące szczepień, a także poszczególnych etapów oraz miejsc, w których będzie można się
zaszczepić.
Akcja informacyjna będzie kontynuowana także po wakacjach od 1 do 3 września 2021 r.
Kolejny krok to zbieranie przez dyrektorów szkół kwestionariuszy ze zgodą od rodziców bądź
opiekunów. Ten etap będzie trwał od 6 do 10 września br.
W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień,
podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko
koronawirusowi.
Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących
punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.
Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli
towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby
chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami
szkół i placówek.
Przypominamy, że od 17 maja br. trwa rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku
16 i 17 lat.
Więcej informacji na temat szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie
Aktualne toczą się również badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12
lat. Wyniki ekspertyz poznamy we wrześniu.

