
Zachodniopomorskie: SzczepimySię! 

Publikacje w mediach –01.07.2021-30.09.2021 

 29.09. Szczecin Szpital "Zdroje" wykonał już 70 tysięcy szczepień. I nadal zaprasza! (Super FM)  

 26.09. Trzebiatów Kolejne mobilne punkty szczepień w gminie Trzebiatów (Superportal24)  

 25.09. Kołobrzeg Skończyłeś 50 lat? Szpital zaprasza na szczepienie (Gazeta Kołobrzeska)  

 23.09. Darłowo Objazdowy punkt szczepień po gminie. Można sie zapisać  (DarłowoNaszeMiasto.pl)  

 23.09. Przystawy Szczepienia podczas festynu. Gmina Malechowo (DarłowoNaszeMiasto.pl)  

 23.09. Kusice Szczepienia podczas festynu. Gmina Malechowo (DarłowoNaszeMiasto.pl)  

 22.09. Kraj Dla kogo trzecia dawka szczepionki (pacjent.gov.pl)  

 22.09. Gryfino W niedzielę zaszczepisz się w punkcie mobilnym na Placu Barnima I (eGryfino.pl)  

 20.09. Koszalin Cudzoziemcy mają łatwiejszy dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19 (GK24.pl)  

 15.09. Szczecin. Szczepią w szczecińskich szkołach (Radio Szczecin)  

 14.09. Szczecinek. Trwają przygotowania do rozpoczęcia szczepień uczniów (iSzczecinek)  

 11.09. Trzebież. W OSP Trzebież możesz się zaszczepić przeciwko COVID-19 (Dziennik Policki)  

 09.09. Region Trwają przygotowania do szczepienia uczniów. Zbierane są deklaracje (Radio Szczecin)  

 09.09. Ustronie Morskie Gmina na medal. Ponad 65 proc. zaszczepionych mieszkańców (TVP3)  

 06.09. Dobra Mobilny punkt szczepień na Bezrzeczu - 06 września (Wieści Polickie)  

 03.09. Region Podsumowanie akcji Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUV)  

 03.09. Region  3 tys. osób zaszczepiło się w ramach akcji szczepień nad polskim morzem" (Radio Koszalin)  

 30.08. Międzyzdroje 31.08.-02.09 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 27.08. Szczecin W obliczu czwartej fali pandemii. Rozmowa z Adamem Niedzielskim (TVP3)  

 27.08. Golczewo  Można się zaszczepić we własnym domu. Wystarczy zadzwonić (Radio Szczecin)  

 27.08. Stargard Szczepionka od ręki – skorzystaj (Stargardzka.pl)  

 26.08. Region Nie osiągnęliśmy odporności zbiorowej. We wrześniu wzrost liczby zakażeń (TVP3)  

 26.08. Świnoujście Szpital Miejski szczepi pracowników hoteli, a także gości (swinoujskie.info.pl  

 25.08. Ustronie Morskie Gmina Ustronie Morskie z największą liczbą zaszczepionych (PRKoszalin)    

 25.08. Szczecin Miejski Punkt Szczepień Powszechnych czynny do końca sierpnia (wSzczecinie.pl)  

 25.08. Kołobrzeg W Szpitalu Regionalnym podano do tej pory 44,2 tys. szczepionek (e-kg.pl)  

 25.08. Kołobrzeg Zaszczep się w Punkcie Szczepień w Arka Medical SPA (e-kg.pl)  

 24.08. Sobieradz gmina Gryfino Zaszczep się w sobotę podczas dożynek w Sobieradzu (e-Gryfino.pl)  

 22.08. Rewal Gmina Rewal druga pod względem wykonanych szczepień (Superportal24.pl)  

 19.08. Stare Bielice Zabawa połączona ze szczepieniami. Festyn w sobotę 21.08. (GK24.pl)  

 18.08. Dąbki 20-25 sierpnia Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 13.08. Stargard W niedzielę mobilny punkt szczepień stanie na Rynku Staromiejskim (Radio Szczecin)  

 13.08. Budzistowo gm. Kołobrzeg Mistrzostwa jeździeckie połączone ze szczepieniem (Radio Szczecin)  

 12.08. Świerzno Ruszają szczepienia w Świerznie (Radio Szczecin)  

 09.08. Kołobrzeg Mobilny punkt szczepień już działa w Kołobrzegu (Gazeta Kołobrzeska)  

 06.08. Mielno 13-18 sierpnia. Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 06.08. Kwasowo W najbliższą sobotę zaszczep się w Kwasowie (Gmina Sławno)  

 06.08. Rościn Koło Gospodyń Wiejskich organizuje 21.08 festyn, będą szczepienia (Gmina Białogard)  

 06.08. Koszalin W piątek kończy działalność masowy punkt w Koszalinie (PRK24.pl)  

 05.08. Świnoujście Zaszczepionych jest prawie 50 proc. mieszkańców (Swinoujskie.Info.pl)  

 04.08. Darłowo Nowe godziny pracy Punktu Szczepień Powszechnych (NaszeMiasto)  

 04.08. Będzino Gdzie się zaszczepisz w gminie Będzino (KoszalinInfo.pl)  

 04.08. Kołobrzeg 06-11.08 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 04.08. Kraj Dziś pierwsze miesięczne losowanie nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień (MZ)  

 04.08. Region Szczepienia w regionie. Rozmowa z wojewodą Zbigniewem Boguckim (TVP3)  

 04.08. Świnoujście Punkt Szczepień Powszechnych zakończył działanie (WyspiarzNiebieski.pl)  

 30.07. Szczecin Zaszczep się z Radiem Szczecin, w ogrodzie przy Magnolii (Radio Szczecin) (MZ)  

 30.07. Stargard Mobilny punkt szczepień na Rynku Staromiejskim, niedziela 10-16 (Stargardzka.pl)  

 30.07. Nadmorze Szczepienia przeciwko COVID-19 dla turystów wypoczywających nad morzem (TVP3)  

 30.07. Szczecin Zaszczep się podczas Żagli 2021, Wały Chrobrego, pomnik Mickiewicza (GS24.pl)  

 30.07. Borne Sulinowo Pacjenci Centrum Rehabilitacji SM apelują, by się szczepić (PR Koszalin)  

 27.07. Chomin (powiat kamieński) Zaszczep się przeciw Covid-19, dziś godz. 16-19 (Świerzno.pl)  

 27.07. Koszalin Cz.Hoc: zainteresowanie szczepieniami może wzrosnąć ze względu na przywileje (PRK)  

 27.07. Kołobrzeg Kończy działalność punkt szczepień w hali sportowej „Łuczniczka” (PRK24.pl)  

 27.07. Mrzeżyno 30.07-04.08 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 27.07. Niechorze 23.07-28.07 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 26.07. Szczecin Wielki sukces akcji szczepienia bezdomnych na placu Tobruckim (wSzczecinie.pl)  

 23.07. Kobylanka W niedzielę 25 lipca zaszczep się nad Miedwiem, bez umawiania się (e-Stargard.pl)   

https://www.super.fm/wiadomosci/1920/70-tysiecy-szczepien-w-szpitalu-zdroje
https://superportal24.pl/konkurs-zaszczep-sie-nie-jestes-sam-trwa-kolejne-mobilne-punkty-szczepien-w-gminie-trzebiatow-6124
https://gazetakolobrzeska.pl/skonczyles-50-lat-szpital-zaprasza-na-szczepienie/
https://darlowo.naszemiasto.pl/powiat-slawienski-akcja-szczepien-podczas-festynow-beda/ar/c1-8465547
https://darlowo.naszemiasto.pl/powiat-slawienski-akcja-szczepien-podczas-festynow-beda/ar/c1-8465547
https://darlowo.naszemiasto.pl/powiat-slawienski-akcja-szczepien-podczas-festynow-beda/ar/c1-8465547
https://darlowo.naszemiasto.pl/powiat-slawienski-akcja-szczepien-podczas-festynow-beda/ar/c1-8465547
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/dla-kogo-trzecia-dawka-szczepionki
https://egryfino.pl/artykul/w-niedziele-zaszczepisz-sie-na-placu-barnima
https://gk24.pl/od-soboty-w-koszalinie-cudzoziemcy-maja-latwiejszy-dostep-do-szczepionek-przeciwko-covid19-wideo/ar/c1-15809456
https://radioszczecin.pl/1,428748,szczepia-w-szczecinskich-szkolach
https://iszczecinek.pl/pl/11_wiadomosci/25084_trwaja-przygotowania-do-rozpoczecia-szczepien-uczniow.html
https://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/3393-chcesz-zaszczepic-sie-przeciwko-covid-19-mozesz-to-zrobic-w-osp-trzebiez.html
https://radioszczecin.pl/408,3&idpi=1&idxi=428498&si=1
https://szczecin.tvp.pl/55761426/ustronie-morskie-gmina-na-medal-ponad-65-proc-zaszczepionych-mieszkancow
https://wiescipolickie.pl/szczepienia-przeciwko-covid-19-w-dobrej/
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://prk24.pl/55682123/ponad-3-tysiace-osob-zaszczepionych-w-ramach-akcji-zaszczep-sie-w-wakacje-nad-polskim-morzem
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://szczecin.tvp.pl/55566825/w-obliczu-czwartej-fali-pandemii-rozmowa-z-adamem-niedzielskim
https://radioszczecin.pl/1,427995,zaszczep-sie-we-wlasnym-domu
https://stargardzka.pl/2021/08/27/szczepionka-od-reki-skorzystaj/
https://szczecin.tvp.pl/55529280/nie-osiagnelismy-odpornosci-zbiorowej-we-wrzesniu-znaczny-wzrost-liczby-zakazen
https://www.swinoujskie.info/2021/08/25/w-swinoujsciu-szczepia-pracownikow-hoteli-a-takze-gosci/
https://prk24.pl/55512395/gmina-ustronie-morskie-z-najwieksza-liczba-zaszczepionych-w-pelni-przeciwko-covid19-na-pomorzu-zachodnim
https://wszczecinie.pl/aktualnosci,zamykaja_miejski_punkt_szczepien_ostatnia_szansa_by_przyjac_tam_preparat_przeciwko_covid_19,id-38670.html
https://e-kg.pl/artykul/ponad-44-000-wykonanych/701640
https://e-kg.pl/artykul/zaszczep-sie-lub-wykonaj/701631
https://egryfino.pl/artykul/zaszczep-sie-podczas-gminnych-dozynek-w-sobieradzu
https://superportal24.pl/gmina-rewal-druga-pod-wzgledem-wykonanych-szczepien-w-calym-wojewodztwie-5865
https://gk24.pl/zabawa-polaczona-ze-szczepieniami-festyn-w-starych-bielicach-juz-w-sobote/ar/c13-15760560
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://radioszczecin.pl/408,3&idpi=1&idxi=427355&si=2
https://radioszczecin.pl/408,3&idpi=1&idxi=427379&si=2
https://radioszczecin.pl/1,427294,ruszaja-szczepienia-w-swierznie
https://gazetakolobrzeska.pl/mobilny-punkt-szczepien-juz-dziala-w-kolobrzegu/
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
http://www.gminaslawno.pl/499-informacja-55009.htm
https://www.gmina-bialogard.pl/
https://prk24.pl/55222872/studio-baltyk-region-w-piatek-konczy-dzialalnosc-masowy-punkt-szczepien-w-hali-widowiskowosportowej-w-koszalinie
https://www.swinoujskie.info/2021/08/04/covid-19-w-swinoujsciu-zaszczepionych-jest-prawie-50-proc-mieszkancow/
https://darlowo.naszemiasto.pl/szczepienia-w-darlowie-nowe-godziny-pracy-punktu-szczepien/ar/c1-8394761
https://koszalininfo.pl/gdzie-zaszczepisz-sie-w-gminie-bedzino/
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzis-pierwsze-miesieczne-losowanie-nagrod-w-loterii-narodowego-programu-szczepien
https://szczecin.tvp.pl/55187147/szczepienia-w-regionie-rozmowa-ze-zbigniewem-boguckim
http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/26940,1,swinoujski-punkt-szczepien-powszechnych-zakonczyl-dzialanie.html
https://radioszczecin.pl/1,426778,zaszczep-sie-z-radiem-szczecin
https://stargardzka.pl/2021/07/29/zaszczep-sie-na-rynku/
https://szczecin.tvp.pl/55109496/szczepienia-przeciwko-covid-19-dla-turystow-wypoczywajacych-nad-morzem
https://gs24.pl/szczepienie-przeciw-covid19-podczas-zagli-2021-w-szczecinie-zaszczep-sie-podczas-zeglarskiej-imprezy-nad-orda/ar/c1-15728672
https://prk24.pl/55110204/pacjenci-centrum-rehabilitacji-sm-w-bornem-sulinowie-apeluja-o-szczepienie-sie-przeciwko-covid19
http://swierzno.pl/zaszczep-sie-przeciwko-covid-19-w-stuchowie-i-chominie/
https://prk24.pl/55038831/czeslaw-hoc-wierze-ze-zainteresowanie-szczepieniami-wzrosnie-ze-wzgledu-na-przywileje
https://prk24.pl/55052539/w-kolobrzegu-konczy-dzialalnosc-powszechny-punkt-szczepien-w-hali-sportowej-luczniczka
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://wszczecinie.pl/aktualnosci,wielki_sukces_akcji_szczepienia_bezdomnych_na_placu_tobruckim_zaszczepilismy_dwa_razy_wiecej_osob_niz_sie_spodziewalismy,id-38430.html
https://e-stargard.pl/wiadomosci/pokaz/21941,zaszczep-sie-nad-miedwiem


 23.07. Morzyczyn W sobotę 24 lipca zaszczep się nad Miedwiem, bez umawiania się (e-Stargard.pl)  

 22.07. Darłowo Szczepienia podczas koncertu Renaty Przemyk 23.07. godz. 18.30-21.30 (NaszeMiasto)  

 22.07. Szczecin Tak szczepi NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej na Chopina i Kadłubka (Twitter)   

 22.07. Szczecinek Tak szczepi Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "Podimed" Sp. z o.o. (Twitter)  

 22.07. Szczecin - Bezrzecze Tak szczepią Przychodnie Medycyny Rodzinnej "Szafera" (Twitter)  

 22.07. Bobolice Tak szczepi ZOZ Asklepios Sp. z o.o. w Bobolicach (powiat koszaliński)! (Twitter)  

 22.07. Szczecin Szczepienia-nie tylko bezdomnych. Plac Tobrucki, dziś od godz. 18.30 (Radio Szczecin)  

 22.07. Szczecin Mobilne punkty szczepień podczas Żagli 2021, w dniach 30.07-01.08 (Radio Szczecin)  

 22.07. Region Musimy się szczepić, by przerwać łańcuch zakażeń-wywiad z prof. M. Parczewskim (TVP3)  

 22.07. Kołobrzeg Szczepienia w Hali Łuczniczka - tylko do 31 lipca (MiastoKołobrzeg.pl)  

 21.07. Koszalin Są wolne terminy na szczepienia w hali widowiskowo-sportowej (Polskie Radio Koszalin)  

 20.07. Moryń Sobota 31.07-szczepienie J&J lub Pfizer-na terenie kąpieliska (Obserwator Nadodrzański)  

 19.07. Kołobrzeg Dziś jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson dostępna w Łuczniczce (e-kg.pl)  

 18.07. Nowogard Walka z koronawirusem podczas weekendu.Szczepienie w plenerze (TVP3 Szczecin)  

 17.07. Mrzeżyno Mobilny punkt szczepień przy Centrum Sportu-bez zapisów (superPortal24.pl)  

 16.07. Rewal 16.07-21.07 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 16.07. Szczecin Zaszczepią osoby w kryzysie bezdomności. W czwartek, 22 lipca (24Kurier.pl)  

 15.07. Sławno Zaszczep się w sobotę bez rejestracji i wygraj nagrody (Obserwator Lokalny)  

 14.07. Koszalin W czwartek zaszczepisz się w amfiteatrze podczas koncertu Sanah (KoszalinInfo.pl)  

 13.07. Świnoujście Punkt szczepień w sanatorium Energetyk zaprasza! (iswinoujscie.pl)  

 09.07. Pobierowo 09.07-14.07 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 06.07. Szczecin Galaxy-pierwsze Centrum Handlowe z punktem szczepień (dla 18+ i 12+)! (ZOW)  

 02.07. Dziwnów 02.07-07.07 Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem (ZUW)  

 02.07. Stargard W sobotę w Teatrze Letnim szczepią Pfizerem, bez rejestracji! (e-stargard.pl)  

 01.07. Szczecin Dr J. Jursa-Kulesza odznaczona za walkę z epidemią namawia, by się szczepić! (TVP3)  

https://e-stargard.pl/wiadomosci/pokaz/21941,zaszczep-sie-nad-miedwiem
https://darlowo.naszemiasto.pl/mobilny-punkt-szczepien-podczas-koncertu-w-darlowie-mozna/ar/c1-8379106
https://twitter.com/MalgoKoszur/status/1418194446206836738?s=20
https://twitter.com/MalgoKoszur/status/1418194446206836738?s=20
https://twitter.com/MalgoKoszur/status/1418183170483228676?s=20
https://twitter.com/MalgoKoszur/status/1418174135721766913?s=20
https://twitter.com/MalgoKoszur/status/1417077474891026435?s=20
https://radioszczecin.pl/1,426455,szczepienia-dla-bezdomnych
https://radioszczecin.pl/1,426409,mobilne-punkty-szczepien-podczas-zagli-2021
https://szczecin.tvp.pl/54977981/musimy-sie-szczepic-by-przerwac-lancuch-zakazen-rozmowa-z-prof-miloszem-parczewskim-wideo
https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/25285-szczepienia-w-hali.html
https://prk24.pl/54937937/sa-wolne-terminy-na-szczepienia-w-koszalinskiej-hali-widowiskowosportowej
https://ono24.info/szczepienia-w-moryniu,a9832
https://e-kg.pl/artykul/szczepionka-johnsonjohnson/692676
https://szczecin.tvp.pl/54897232/walka-z-koronawirusem-podczas-weekendu-wielkie-niedzielne-szczepienie
https://superportal24.pl/mobilny-punkt-szczepien-w-mrzezynie-5641
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zaszczepia-osoby-w-kryzysie-bezdomnosci-za-tydzien-w-czwartek-w-szczecinie/
https://www.obserwatorlokalny.pl/wiadomosci/2432,slawno-zaszczep-sie-bez-formalnosci-w-powszechnym-punkcie-szczepien-w-slawnie-i-wygraj-nagrody
https://koszalininfo.pl/w-koszalinie-zaszczepisz-sie-na-koncercie-sanah/
https://iswinoujscie.pl/artykuly/71578/
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://www.nfz-szczecin.pl/c8mv8_news_3586_galaxy_w_szczecinie_to_pierwsze_w_regionie_centrum_handlowe_w_ktorym_otwarto_punkt_szczepien_.htm
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13943
https://e-stargard.pl/wiadomosci/pokaz/21850,zaszczep-sie-w-parku
https://szczecin.tvp.pl/54625961/to-bardzo-duze-wyroznienie-rozmowa-z-dr-joanna-jursa-kulesza

