
15 marca zaczynają się szczepienia grupy 1b – pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni być 
traktowani priorytetowo i zapisywani na szczepienie w pierwszej kolejności: 
 Od 15 marca stacje dializ dostaną dedykowane dawki dla swoich pacjentów. Pozostałe osoby z 

grupy 1b powinny być w tygodniu od 15 marca szczepione w populacyjnych punktach szczepień, 
jeżeli powstaną wolne terminy, np. na skutek odwołania wizyt pacjentów 70+.

 Od 22 marca punkty szczepień dostaną dawki szczepionek Pfizer / Moderna dedykowane tylko 
dla osób z grupy 1b. Poniżej przedstawiono zasady zapisywania takich pacjentów w 
populacyjnych punktach szczepień.

Przypomnienie: Osoby w trakcie czynnej terapii onkologicznej powinny co do zasady zgłaszać się na 
szczepienie do swoich ośrodków onkologicznych.   

Zasady zapisów na szczepienia osób z grupy 1b w populacyjnych punktach szczepień: 
 Od 10 marca pacjenci z grupy 1b mogą zgłaszać się do populacyjnych punktów szczepień.
 Od 22 marca punkty szczepień będą otrzymywać dedykowane dawki na szczepienie osób z grupy 

1b (zamówienia na tydzień 22-28 marca należy składać do 18 marca). 
 Punkty szczepień tworzą wewnętrzne listy pacjentów z grupy 1b (tzw. zeszyty) i na ich podstawie 

składają zamówienia na dawki szczepionek w RARS. 
 Po potwierdzeniu przez RARS liczby dostarczonych dawek na tydzień 22-28 marca, punkty 

szczepień powinny wpisać pacjentów z listy wewnętrznej do e-rejestracji. 
 Punkty które zapiszą powyżej 20 pacjentów z grupy 1b (na szczepienie w dniach 22-28 marca) 

dostaną dedykowane dawki szczepionek.
 Punkty z małą liczbą zapisanych pacjentów mogą nie otrzymać dedykowanych dawek na 

szczepienia w dniach 22-28 marca, poniżej znajdują się szczegółowe zasady:
a) Zapisano poniżej 10 osób: w takim przypadku punkty nie otrzymają szczepionek dla grupy 

1b – konieczne jest jedno z poniższych działań:
- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami 
onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów 
potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy 
wewnętrznej.
- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych 
(osoby  wieku 70+). 

b) Zapisano 10-20 osób: w takim przypadku punkty mogą nie dostać dedykowanych dawek na 
tydzień 22-28 marca – zaleca się jedno z poniższych działań:
- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami 
onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów 
potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy 
wewnętrznej.
- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych 
(osoby  wieku 70+). 
- Grupowanie zapisanych pacjentów z grupy 1b, tak aby uzyskać w jednym tygodniu 
wystarczającą liczbę pacjentów do zamówienia szczepionek (na wybrany tydzień po 22 
marca). 

W przypadku zamówień dla grupy 1b, zamówienia na szczepionki Pfizer lub Moderna można składać 
w systemie SDS od dnia 08.03. Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia 
grupy 1b”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce. 
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