Szanowni Mieszkańcy Gminy Rozdrażew!

Od marca 2020 r. walczymy z wirusem SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową
pandemię. Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny. Aby zahamować rozwój
epidemii w naszym kraju, musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć
się żyć w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne.
Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią
– szczepionka, która daje nam nadzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Jednak to,
kiedy ta normalność nastąpi, zależeć będzie od nas wszystkich. Pokonanie koronawirusa jest
bowiem możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka, a taką
możliwość daje nam właśnie szczepionka. W interesie całego społeczeństwa leży zatem to, aby
cały proces szczepień przebiegał w Polsce jak najsprawniej.
W chwili obecnej rośnie liczba osób zaszczepionych, a maleje liczba osób zakażonych.
Należy jednak pamiętać, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a wirus nadal jest niebezpieczny
(przed nami - prawdopodobnie we wrześniu czwarta fala pandemii). Obecny okres zmniejszonej
zachorowalności jest najlepszym czasem na wykonanie szczepienia
W związku z powyższym apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Rozdrażew,
a zwłaszcza do osób powyżej 60 roku życia, które są najbardziej narażone na Covid-19, żeby jak
najszybciej zaszczepiły się dbając o siebie, swoich bliskich i nas wszystkich.
Procedura rejestracji na szczepienie nie jest skomplikowana i można to zrobić na 5 sposobów:
• skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
• ogólnopolską bezpłatną infolinię – 989
• telefonicznie: 512 016 086, 512 016 087 lub 797 357 043
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego na ogólnopolskiej stronie internetowej
www.szczepimysie.pacjent.gov.pl
• wysłanie SMS-a o treści SzczepimySie pod numery: 880 333 333 lub 664 908 556.
W przypadku problemów z samodzielną rejestracją prosimy o skorzystanie
z pomocy rodziny czy znajomych. Jeśli jednak nikt nie jest w stanie Wam w tym pomóc,
a potrzebujecie wsparcia w zarejestrowaniu się na szczepienia lub zorganizowaniu środka
transportu do punktu szczepień, pomogą Państwu: Gminny Koordynator ds. szczepień tel.
666 359 575, lub pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rozdrażewie tel. 696 452 484.
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