
 

Zachodniopomorskie: SzczepimySię! 
 

Publikacje w mediach – 01.10.2021 - 31.12.2021  

 28.12. Szczecin Szczepienia dzieci przeciwko COVID napawają optymizmem!(GS24.pl) 

 27.12. Szczecin Omikron jest b. groźny. Szczepmy się! Rozmowa z dr J. Jursą-Kuleszą (TVP3) 

 27.12. Region Rok od pierwszego szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce (TVP3 Szczecin) 

 27.12. Województwo  Zachodniopomorskie - 56% zaszczepionych (GS24.pl) 

 26.12 Kraj Nuvaxovid-piąta szczepionka zalecana w UE do zapobiegania COVID-19 (24Kurier.pl) 

 23.12. Kraj Obowiązek szczepień dla pracowników medycznych (Radio Szczecin) 

 23.12. Stargard Szczepienia bez rejestracji jeszcze przed Świętami (Radio Szczecin) 

 21.12. Świnoujście Trzy poradnie będą szczepić dzieci przeciwko koronawirusowi (iSwinoujscie) 

 21.12. Maszewo Mobilny punkt szczepień w godz. 11-15 w hali sportowej (Radio Szczecin) 

 20.12. Stargard W szpitalu rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat (Stargardzka.pl) 

 20.12. Szczecin Szczepienie dzieci w Zdrojach wkrótce także w soboty (Radio Szczecin) 

 17.12. Koszalin Szpital rejestruje na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat (PRKoszalin) 

 17.12. Szczecin W "Zdrojach" duże zainteresowanie szczepieniami najmłodszych (24Kurier.pl) 

 16.12. Koszalin Ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko COVID-19 (GK24.pl) 

 16.12. Szczecin Duże zainteresowanie szczepieniami w szpitalu "Zdroje" Upominki dla dzieci (RS) 

 16.12. Szczecin Szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozmowa z Justyną Łyjak (TVP3) 

 16.12. Region Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat (TVP3 Szczecin) 

 10.12. Świnoujście Dodatkowe godziny przyjęć, także w weekendy (Wyspiarz Niebieski) 

 09.12. Stargard Od czwartku szczepienia przeciw Covid-19 w mobilnym punkcie (TwojeRadio) 

 09.12. Sławno i Darłowo Szczepienia przeciw COVID-19 bez rejestracji. Kiedy? (DarłowoNaszeMiasto) 

 09.12. Świnoujście Prawie 58% mieszkańców miasta w pełni zaszczepionych (iSwinoujscie.pl) 

 09.12. Maszewo Mobilny punkt szczepień w czwartek przy szkole podstawowej (Radio Szczecin) 

 06.12. Szczecin Mobilny punkt szczepień na Krakowskiej przy Uniwersytecie (Radio Szczecin) 

 06.12. Kamień Pomorski Rośnie zainteresowanie szczepieniami, szpital stawia namiot (Radio Szczecin) 

 03.12. Region Szczepienie. Święta razem! Apel Wojewody Zachodniopomorskiego (ZUW) 

 03.12. Region W Zachodniopomorskiem podano niemal dwa miliony szczepionek (PR Koszalin) 

 03.12. Szczecin Szczepienia to jedyny sposób, by opanować epidemię (Radio Szczecin) 

 03.12. Manowo i Rosnowo Powiat koszaliński. Przychodnia Sanatus znowu szczepi (Koszalin.info) 

 02.12. Stargard Mobilny punkt szczepień znów pojawi się w Stargardzie (e-Stargard.pl) 

 30.11. Białogard Białogard się szczepi. Promocja szczepień na portalu miasta (Bialogard.info) 

 29.11. Kołobrzeg Kołobrzeżanie znów ruszyli do punktów szczepień (MiastoKolobrzeg.pl) 

 29.11. Szczecin Uruchomiono mobilny punkt szczepień. Wystarczy dowód osobisty (24Kurier.pl) 

 29.11. Świnoujście Tylko 56,4 % w pełni zaszczepionych (Wyspiarz Niebieski) 

 25.11. Białogard, Karlino, Tychowo Walka z pandemią COVID-19. Szczepienia (GS24.pl)  

 25.11. Szczecin Liczba zakażeń i zgonów będzie rosła. Rozmowa z dr Magdą Wiśniewską (TVP3) 

 23.11. Koszalin Sytuacja w Koszalinie jest poważna. Szczepmy się-apelują politycy i lekarze (GK24.pl) 

 23.11. Szczecin Mobilny punkt szczepień przed Wydziałem Humanistycznym US (TVP3) 

 22.11. Sławno Kolejna akcja #SławnoSięSzczepi odbędzie się 28 listopada (ObserwatorLokalny) 

 19.11. Region Nagrody dla gmin promujących szczepienia (ZUW) 

 19.11. Stargard Mobilny punkt szczepień stanie w piątek w Stargardzie (Radio Szczecin) 

 16.11. Region Coraz więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19. Chorych gwałtownie przybywa (24Kurier.pl) 

 15.11. Postomino, Darłowo, Sławno Gminy-laureaci konkursu "Rosnąca Odporność" (NaszeMiasto) 

 14.11. Ustronie Morskie. Gmina otrzyma miliony za szczepienia (Gazeta Kołobrzeska) 

 14.11. Koszalin i powiat. Na czele statystyk koronawirusa. Najwyższa dynamika (Gazeta Wyborcza) 

 14.11. Region Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń i śmierć 46 pacjentów z COVID-19 (TVP3) 

 12.11. Region Dramatyczny apel szpitali: Szczepcie się, bo umierają coraz młodsi (Radio Szczecin) 

 12.11. Region Region zwiększa liczbę tzw. łóżek covidowych (Radio Szczecin) 

 11.11. Radowo Małe, Dobra, Węgorzyno 1,75 mln za szczepienia w powiecie łobeskim (SuperPortal.24) 

 11.11. Grzmiąca, Borne Sulinowo, Barwice Nagrody za tempo szczepień (SzczecinekNaszeMiasto) 

 04.11. Region 54,37% mieszkańców regionu w pełni zaszczepionych. Rozmowa z Justyną Łyjak (TVP3) 

 03.11. Koszalin Koronawirus w Koszalinie i regionie. Sytuacja na oddziałach covidowych (GK24.pl) 

 03.11. Trzebież W dalszym ciągu można się zaszczepić u strażaków z Trzebieży (Dziennik Policki) 

 03.11. Stargard Szczepienia w powiecie stargardzkim (Stargard.NaszeMiasto.pl) 

 03.11. Stargard Mobilny punkt szczepień stanie w centrum miasta, obok klubu Mango (wiadomosci.rii.pl) 

 03.11. Szczecinek W lecznicy ponownie uruchomiono tzw. oddział covidowy (PR Koszalin) 

 03.11. Szczecin Sytuacja covidowa. Rozmowa z dr Joanną Jursą-Kuleszą (TVP3) 

 28.10. Szczecin Najcięższe objawy COVID-19 u niezaszczepionych. Rozmowa z dr M.Wiśniewską (TVP3) 

https://gs24.pl/szczepienia-dzieci-przeciwko-covid-w-szczecinie-napawaja-optymizmem/ar/c1-15968575
https://szczecin.tvp.pl/57655348/omikron-jest-niezwykle-grozny-szczepmy-sie-rozmowa-z-dr-joanna-jursa-kulesza-wideo
https://szczecin.tvp.pl/57653864/rok-od-pierwszego-szczepienia-przeciw-covid-19-w-polsce-apele-o-rozsadek-wideo
https://gk24.pl/wojewodztwo-zachodniopomorskie-szczepienia-ile-jest-zaszczepionych-osob-27122021/ar/c14p1-21791585
https://24kurier.pl/koronawirus/wlodzimierz-gut-nuvaxovid-to-szczepionka-w-ktorej-podawany-jest-gotowy-produkt-bialko/
https://radioszczecin.pl/408,3&idpi=6&idxi=433253&si=1
https://radioszczecin.pl/408,3&idpi=1&idxi=433258&si=1
https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/73475/
https://radioszczecin.pl/1,433161,a-w-srode-w-maszewie-mobilny-punkt-szczepien
https://stargardzka.pl/2021/12/20/spwzoz-szczepienia-dzieci-od-5-do-11-lat/
https://radioszczecin.pl/1,433132,szczepienie-dzieci-w-zdrojach-wkrotce-takze-w-so
https://prk24.pl/57466468/sprawdzilismy-jak-w-koszalinie-przebiegaja-rejestracje-dzieci-w-wieku-od-5-do-11-lat-na-szczepienia-przeciw-covid19
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/w-zdrojach-duze-zainteresowanie-szczepieniami-najmlodszych/
https://gk24.pl/dzis-ruszaja-szczepienia-dzieci-w-wieku-511-lat-przeciwko-covid19/ar/c14-15954451
https://radioszczecin.pl/1,432949,duze-zainteresowanie-szczepieniami-dzieci-w-szpi
https://szczecin.tvp.pl/57486006/szczepienia-dzieci-w-wieku-od-5-do-11-lat-rozmowa-z-justyna-lyjak
https://szczecin.tvp.pl/57481589/ruszaja-szczepienia-przeciw-covid-19-dzieci-w-wieku-od-5-do-11-lat
http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/27541,1,szczepienia-przeciw-covid-19-dodatkowe-godziny-przyjec-takze-w-weekendy.html
https://twojeradio.fm/mobilne-szczepienia-juz-od-czwartku-w-zs-nr-5-na-osiedlu-lotnisko-w-stargardzie.html
https://darlowo.naszemiasto.pl/w-slawnie-i-darlowie-szczepienia-przeciw-covid-19-bez/ar/c1-8583137?fbclid=IwAR3D0Z9p7X_VQwBu9o-DwtSzCWwgqIyyL1d16WlPhI1zCiNbusRNOa3VtRc
https://iswinoujscie.pl/artykuly/73254/
https://radioszczecin.pl/1,432591,maszewo-szczepi-mobilnie
https://radioszczecin.pl/1,432483,mobilny-punkt-szczepien-przy-us
https://radioszczecin.pl/1,432451,rosnie-zainteresowanie-szczepieniami-wiec-szpita
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=14737
https://prk24.pl/57244116/w-zachodniopomorskiem-wykonano-niemal-dwa-miliony-szczepien-przeciw-covid19
https://radioszczecin.pl/1,432270,98-proc-na-respiratorach-niezaszczepieni-80-proc
https://koszalininfo.pl/szczepienia-przeciwko-covid-19-w-manowie-i-rosnowie/
https://e-stargard.pl/wiadomosci/pokaz/22550,urzad-miasta-komunikat
https://bialogard.info/2,7350,bialogard-sie-szczepi&s=1&si=1&sp=1
https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/26072-kolobrzezanie-znow-ruszyli-do-punktow-szczepien.html
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/uruchomiono-mobilny-punkt-szczepien-wystarczy-tylko-dowod-osobisty/
http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/27489,1,w-swinoujsciu-tylko-564-w-pelni-zaszczepionych.html
https://gs24.pl/walka-z-pandemia-covid19-szczepionka-chroni-przed-ciezkim-przebiegiem-choroby-wideo/ar/c14-15869427
https://szczecin.tvp.pl/57119305/liczba-zakazen-i-zgonow-bedzie-rosla-rozmowa-z-dr-magda-wisniewska-wideo
https://gk24.pl/sytuacja-koronawirusowa-w-koszalinie-jest-powazna-szczepmy-sie-apeluja-politycy-i-lekarze-wideo/ar/c1-15916675
https://szczecin.tvp.pl/57055483/zapewnic-ochrone-przed-koronawirusem-mobilny-punkt-szczepien-dla-studentow
https://www.obserwatorlokalny.pl/wiadomosci/2647,slawnosieszczepi
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=14677
https://radioszczecin.pl/1,431670,szczepienia-w-stargardzie
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/w-szpitalach-wiecej-lozek-dla-pacjentow-z-covid-19-chorych-w-regionie-gwaltownie-przybywa/
https://darlowo.naszemiasto.pl/powiat-slawienski-znamy-laureatow-konkursu-rosnaca/ar/c1-8546837
https://gazetakolobrzeska.pl/ustronie-morskie-otrzyma-miliony-za-szczepienia/
https://koszalin.wyborcza.pl/koszalin/7,179397,27805437,koszalin-i-powiat-koszalinski-na-czele-statystyk-koronawirusa.html
https://szczecin.tvp.pl/56920232/prawie-145-tysiaca-nowych-zakazen-i-smierc-46-pacjentow-z-covid-19
https://radioszczecin.pl/1,431390,dramatyczny-apel-szpitali-szczepcie-sie-bo-umier
https://radioszczecin.pl/1,431389,region-zwieksza-liczbe-tzw-lozek-covidowych-zdje
https://superportal24.pl/lacznie-1-75-mln-zl-trafi-do-trzech-gmin-z-powiatu-lobeskiego-6565
https://szczecinek.naszemiasto.pl/grzmiaca-borne-sulinowo-i-barwice-nagrodzone-za-tempo/ar/c1-8541895
https://szczecin.tvp.pl/56735245/rozmowa-z-justyna-lyjak
https://gk24.pl/koronawirus-w-koszalinie-i-regionie-sytuacja-na-oddzialach-covidowych/ar/c1-15882685
https://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/3646-w-dalszym-ciagu-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19-u-strazakow-z-trzebiezy.html
https://stargard.naszemiasto.pl/szczepienia-w-powieciestargardzkim-3112021-jak-wyglada-sytuacja-ze-szczepieniami-przeciwko-koronawirusowi-w-twoim-powiecie/ar/c14p1-21786389
https://wiadomosci.rii.pl/index.php?menu_2=5&art=21079
https://prk24.pl/56707503/szpital-w-szczecinku-przygotowany-na-czwarta-fale-w-lecznicy-ponownie-uruchomiono-tzw-oddzial-covidowy
https://szczecin.tvp.pl/56713775/sytuacja-covidowa-rozmowa-z-dr-joanna-jursa-kulesza
https://szczecin.tvp.pl/56627876/najciezsze-objawy-covid19-u-niezaszczepionych-rozmowa-z-dr-magda-wisniewska


 21.10. Nie bagatelizujmy objawów choroby. Szczepmy się. Rozmowa z dr J. Jursą-Kuleszą (TVP3) 

 15.10. Koszalin „Wieczorne spotkania”: zachęcamy do szczepień przeciwko Covid-19 (PRKoszalin) 

 15.10. Złocieniec Przechorowali COVID-19, dzisiaj ostrzegają. Rehabilitacja (GK24.pl)  

 14.10. Region Wojewoda zachodniopomorski organizuje Objazdowe Punkty Szczepień (ZUW) 

 14.10. Szczecin Łatwiejsze szczepienia. Punkt drive-thru w Szczecinie przy CH Molo (TVP3) 

 12.10. Szczepionki o 90 proc. zmniejszają ryzyko hospitalizacji i śmierci osób powyżej 50 (24Kurier.pl) 

 11.10. Region Podsumowanie akcji szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach (GS24.pl)   

 04.10. Szczecinek W powiecie przybyło zaszczepionych, najwięcej wśród młodzieży (szczecinek.com) 

 

https://szczecin.tvp.pl/56494630/nie-bagatelizujmy-objawow-choroby-rozmowa-z-dr-joanna-jursa-kulesza
https://prk24.pl/56358795/wieczorne-spotkania-zachecamy-do-szczepien-przeciwko-grypie-i-covid19
https://gk24.pl/przechorowali-covid19-dzisiaj-ostrzegaja-ta-choroba-odbiera-zdrowie-i-zycie-wideo/ar/c1-15852889
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=14468
https://szczecin.tvp.pl/56337570/latwiejsze-szczepienia-punkt-drive-thru-w-szczecinie
https://24kurier.pl/koronawirus/szczepionki-o-90-proc-zmniejszaja-ryzyko-hospitalizacji-i-smierci-osob-powyzej-50/
https://gs24.pl/podsumowanie-akcji-szczepien-przeciwko-covid19-w-szkolach-w-regionie-zachodniopomorskim/ar/c14-15846015
https://szczecinek.com/artykul/w-powiecie-szczecineckim/1224876

