15 stycznia Urząd Miejski w Nysie uruchomił specjalny telefon dla mieszkańców
Gminy Nysa pod którym zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mający
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień mogą zgłaszać chęć
skorzystania z transportu.
15 stycznia ruszyła rejestracja powszechnych szczepień przeciw COVID-19. W pierwszej
kolejności w Polsce zaczęto szczepić medyków i pracowników ochrony zdrowia. Ich
szczepienia rozpoczęły się już 27 grudnia 2020 roku. Proces szczepień jest podzielony na
etapy wskazane w Narodowym Programie Szczepień. O etapach szczepienia poszczególnych
grup można przeczytać klikając tutaj. Natomiast wszelkie aktualności na temat rozpoczęcia
rejestracji poszczególnych grup zamieszczane są na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/szczepimysie.
Seniorzy, którzy mają problem z dotarciem do punktu szczepień, od 15 stycznia mogą
skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu do punktu szczepień.
W celu zgłoszenia zapotrzebowania na transport należy dzwonić pod numer telefonu 77 40
80 618 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Potrzebę transportu należy zgłosić
najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia.
Transport realizowany jest na obszarze danej gminy (w wyjątkowych przypadkach
nie dalej niż do 20 km) i przeznaczony jest dla:
1. Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami.
2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień.
Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień. Urząd Miejski w Nysie nie
wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw
Covid-19 należy dokonać przez:
Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
Przychodnia – wykaz placówek poniżej,
Infolinia – numer 989.
Punkty szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Nysa:
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej “Vita” – Nysa ul. Piłsudskiego 47 – tel. 77 409

39 50
NZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka sp. z o.o. – Nysa ul. Mariacka 6/8 – tel. 77 435 56
02
Poradnia Lekarza POZ – Nysa ul. Marcinkowskiego – tel. 77 409 17 00
Przychodnia Lekarska – Nysa ul. Bracka 1 – tel. 77 887 21 29
Transport odbywać się będzie z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych, zgodnie z
wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Biuro Bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Nysie

