Od dzisiaj (28.04) przeciwko covid-19 możemy zaszczepić się w Hali Nysa. Punkt
jest gotowy do wykonywania nawet 1000 szczepień dziennie. Kolejny punkt
szczepień powstanie w Nyskim Domu Kultury.
Ruszyły szczepienia przy Sudeckiej
– Na razie przyjechało do nas 1750 dawek marki Pﬁzer – mówi prezes ﬁrmy Optima
Medycyna, Adam Szlęzak. – Jesteśmy gotowi, aby szczepić nawet 1000 osób dziennie, ale
nie mamy tyle dawek. Dziennie będziemy aplikować około 500-600 dawek. Jak powiedziała
obecna podczas otwarcia punktu Poseł na Sejm RP Violetta Porowska pula dla Powiatu
Nyskiego będzie zwiększana wraz ze zwiększeniem dostaw szczepionek od producentów. –
Jesteśmy świadomi zapotrzebowania i będziemy na pewno nad tym pracować. Chcemy przez
najbliższych 14 tygodni zaszczepić całą Opolszczyznę – mówi Violetta Porowska.
W Hali Nysa za prawidłowy i sprawny przebieg szczepień odpowiada zespół 30 osób.
Szczepienia będą odbywały się również w długi weekend majowy.– Wreszcie mamy bardzo
mocne przyspieszenie – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – Otwarcie punktu to efekt
współpracy samorządu na różnych szczeblach. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym
osobom, zwłaszcza naszym medykom i ﬁrmie Optima Medycyna.
Hala Nysa dobrym rozwiązaniem
Jak mówi prezes Agencji Rozwoju Nysy Bogdan Wyczałkowski Hala Nysa to najlepsze
rozwiązanie do takiego trybu szczepień. – Szerokie wejście i korytarze, liczne wyjścia
ewakuacyjne, rozbudowane zaplecze techniczne i przestronny parking – to wszystko sprawia,
że na dzisiaj nie mamy lepszego miejsca w naszej gminie na szczepienia masowe – ocenia
Wyczałkowski. Potencjał obiektu potwierdza Adam Szlęzak. – Zbieramy doświadczenie, ale na
pewno będziemy elastycznie podchodzić do sytuacji. Pamiętajmy, że będziemy też szczepić
drugą dawką. Jesteśmy przygotowani na zwiększanie ilości stanowisk.
Dostawy dla Nysy w podanych ilościach przewidziane są na początek na trzy tygodnie. Punkt
w Hali Nysa działa w godzinach od 8 do 18. Eksperci przypominają, że punkty szczepień
masowych przeznaczone są dla osób zdrowych. Rejestracja dla mieszkańców Nysy odbywa
się poprzez strony internetowe jak np. pacjent.gov.pl.
Drugi punkt w NDK
Kolejny punkt szczepień masowych zostanie utworzony przy ul. Wałowej. Obiektu NDK
przeszedł weryﬁkację, a przygotowanie stanowisk to kwestia max. 48 godzin. Szczepienia

ruszą prawdopodobnie już od 4 maja. Więcej szczegółów podamy jutro.

