
REGULAMIN 

PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych/wykonywanych szczepień jest budynek hali 

sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Pajęcznie. 

2. Punkt Szczepień Powszechnych (PSP) składa się z następujących stref: 

a) rejestracyjnej, 

b) czterech stref szczepiennych, z których każda składa się z części kwalifikacyjnej oraz 

zabiegowej, 

c) obserwacyjnej i odpoczynku. 

3. Regulamin obowiązuje: 

a) personel PSP niezależnie od formy zatrudnienia, 

b) wszystkich pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w PSP. 

 

CELE I ZADANIA PUNKTU SZCZEPIEŃ 
 

1. Do zadań PSP należy wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych poprzez 

kwalifikację do szczepień oraz szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2. 

2. PSP udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, na zasadach określonych  

w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych umowach. 

3. Z usług PSP korzystają pacjenci niewymagający leczenia szpitalnego. 

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są we wszystkie dni tygodnia według harmonogramu. 

5. Rejestracji do PSP można dokonać: 

a) dzwoniąc na  infolinię nr tel. 989,  

b) wysyłając sms o treści „SZCZEPIMYSIĘ” na nr tel. 664 908 556 lub 880 333 333, 

c) drogą elektroniczną poprzez stronę pacjent.gov.pl. 

6. Pacjenci przyjmowani są wyłącznie po uprzedniej rejestracji. 

7. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych i wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej do 

szczepienia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

pacjent kierowany jest przez obsługę PSP do jednego z zespołów szczepiennych. 

8. Obowiązkiem osób kwalifikujących jest zebranie wywiadu z pacjentem, na podstawie 

którego podejmowana jest decyzja odnośnie kwalifikacji bądź dyskwalifikacji pacjenta do 

szczepienia. Badanie obejmuje wyłącznie kwalifikację do szczepienia. Podczas wizyty nie 

ma możliwości wypisywania recept, skierowań, itp. PSP nie udziela innych świadczeń 

zdrowotnych poza kwalifikacją do szczepienia i szczepieniem przeciw SARS-CoV-2,  

z wyjątkiem pomocy natychmiastowej, udzielanej w przypadkach nagłych. 

9. Osoba kwalifikująca nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji w systemie 

informatycznym. 

10. Po zaszczepieniu pacjent udaje się na piętnastominutową obserwację do wyznaczonego 

miejsca odpoczynku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepokojących, 

należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić obsłudze. 

11. Przed opuszczeniem miejsca odpoczynku należy zarejestrować się na drugą dawkę 

szczepionki w punkcie rejestracji końcowej, gdzie jednocześnie pacjent otrzyma certyfikat 

potwierdzający przyjęcie pierwszej dawki wraz z podaną nazwą i serią szczepionki. 

12. Pacjenci nietrzeźwi nie są przyjmowani w Punkcie Szczepień. 

13. Przebywając w PSP należy wykonywać polecenia personelu, jakiekolwiek niestosowne 

czy agresywne zachowanie będzie zgłaszane na Policję. 
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