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Wytyczne dla podmiotów prowadzących szczepienia przeciwko COVID-19 w placówkach i
podmiotach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej wynikające ze zmiany
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r. Dz.U. poz. 91

W związku z trwającym procesem szczepień oraz wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 91 z późn.
zm. - 22 stycznia 2021 r. Dz. U. poz 153) informuję, że:
1. Zgodnie z § 28 a ust. 1. rozporządzenia, podmioty przeprowadzające szczepienia
ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w określonej
kolejności oraz wobec określonej grupy osób spełniającej warunki tego rozporządzenia.
2. Mając na uwadze treść rozporządzenia w szczególności pkt 7 do szczepienia na etapie 0
uprawnione są osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. lub w placówce zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku lub osobom
przewlekle chorym, o której mowa w tej ustawie.
3. Do katalogu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaliczamy:
1. regionalny ośrodek polityki społecznej,
2. powiatowe centrum pomocy rodzinie,
3. ośrodek pomocy społecznej,
4. centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy
społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.
U. poz. 1818),
5. dom pomocy społecznej,
6. placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
7. ośrodek wsparcia - tj.: ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(środowiskowy dom samopomocy oraz klub samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi),
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dzienny dom pomocy (np. dzienny dom seniora),
dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
schronisko dla osób bezdomnych,
schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
klub samopomocy,
ośrodek interwencji kryzysowej.

4. Punkt szczepień wybrany do szczepienia populacyjnego osób uprawnionych w myśl w/w
rozporządzenia przyjmuje zgłoszenia osób przebywających w domu pomocy społecznej
lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, w
podeszłym wieku lub osobom przewlekle chorym, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz powinien zgodnie z warunkami określonymi
przez NFZ w stosunku do wymogów ogłoszenia o naborze do programu szczepień
zapewnić świadczenia mobilne, dla osób spełniających wymogi realizacji wizyty w
warunkach domowych, co jest związane ze stanem danej osoby podlegającej
szczepieniu.
5. Do placówek wskazanych w pkt 4 zaliczamy domy pomocy społecznej dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.
6. Świadczenia te mogą być zapewnione również w trybie wizyty domowej lekarza POZ
W trakcie danej wizyty następuje również kwalifikacja do szczepienia zgłoszonej osoby,
poprzedzona wcześniejszym wywiadem (kwestionariusz wywiadu lekarskiego) oraz
badaniem fizykalnym. W trakcie rejestracji następuje weryfikacja braku możliwości
samodzielnego dotarcia do punktu szczepień danej osoby ( pacjenta).
7. Rejestracja osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 6 pkt 5 oraz
mieszkańców domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku lub osobom przewlekle
chorym, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
następuje w danym wybranym punkcie szczepień.
8. W przypadku weryfikacji dającej możliwość skorzystania z transportu oferowanego
przez samorząd zgodnie z - Rekomendacje i wyjaśnienia wypracowane w ramach
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie organizacji przez gminy
transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, personel punktu
szczepień informuje o możliwości skorzystania z takiej formy transportu i kieruje do
koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu w myśl obowiązujących w/w
zasad.
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9. Pacjenci zarejestrowani na szczepienie, powinni otrzymać potwierdzenie realizacji
świadczenia z podaniem daty i orientacyjnej godziny realizacji szczepienia, po
zaplanowaniu tego przez personel danego punktu szczepień, uwzględniającego
harmonogram realizacji świadczeń w systemie stacjonarnym czyli realizowanych na
miejscu przez dany punkt.
Na w/w zasadach odbywa się kwalifikacja oraz szczepienie osób nowoprzyjętych, zarówno do
pracy, jak i zakwalifikowanych do pobytu w danej placówce jako pensjonariuszy.

Z poważaniem
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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