
ZGŁOSZENIE KOMUNIKACJI 

Komunikat z dnia: 05.03.2021 Godziny: 11.00 

Od (instytucja 
zgłaszająca): 

MINISTERSTWO ZDROWIA (MZ) 

Do (odbiorca): Podmioty szczepiące przeciwko COVID-19 (wszystkie). 

Do wiadomości: Ministerstwo Zdrowia, KPRM, Centrum e-Zdrowia, NFZ, RARS, UW 

Dotyczy: Komunikat dotyczący budowania harmonogramu szczepień dla grupy 
osób w wieku 69  

Podpisany przez (osoba):  Jarosław Kieszek (Dyrektor Departamentu Innowacji, MZ) 

Priorytet (wstaw znak x): zwykły  pilny X 

Instytucja przekazująca: NFZ, RARS, KPRM, CeZ, UW.  

Sposób przekazania: 
(wstaw znak x) 

telefon  e-mail X 

SMS  SZOI/ PŚw. (NFZ) X 

Komunik. internet. X strona www X 

Treść komunikatu 
W aktualnej wersji modułu e-Rejestracji dodane zostały znaczniki wskazujące na producenta szczepionki 

(obecnie: AstraZeneca, Moderna, Pfizer) – na etapie tworzenia terminu konieczne jest podanie producenta 

szczepionki tworzonego slotu (przy dawce 1 oraz 2). 

Terminy oznaczone AstraZeneca nie będą widoczne z poziomu wyszukiwarki infolinii 989 oraz 

pacjent.gov.pl dla osób 70+. 
 

Dla grupy 69 lat należy na tygodnie 22.03 – 4.04 utworzyć po 50 terminów per tydzień oznaczonych 

AstraZeneca. Termin tworzenia slotów przez punkty szczepień (wewnętrznych oraz zewnętrznych) to 8 

marca do końca dnia. Zachęcamy do wprowadzenia jak największej liczby terminów zewnętrznych aby 

dostępne były wszystkie  kanały zapisów w tym: infolinia 989 oraz pacjent.gov.pl. 

Od 9 marca e-skierowania wystawione dla 69 latków dostępne będą w e-Rejestracji dla osób które do 7 

marca włącznie uzupełnią formularz https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, pozostałe e-skierowania dla 

osób z grupy 69 zostaną wygenerowane w dniu 11 marca.  
 

Do końca dnia 8.03 należy wszystkie wolne terminy oznaczyć producentem szczepionki.  

Zgodnie z odrębnymi komunikatami przekazanymi w zakresie grupy 1b – przypominamy iż terminy dla 

osób z grupy 1b są tworzone jako terminy wewnętrzne po zgłoszeniu się osoby chorej tj. utworzenie 

terminu jest równoznaczne z jej zapisaniem na wizytę szczepienną. Osoby z grupy 1b będą szczepione: 

Pfizer lub Moderna i tak prosimy również oznaczać te dedykowane dla grupy 1b wizyty.   

Informacja dotycząca terminów zamówień: 

- szczepienia w terminie 15.03-21.03: zamówienia dawek do 11.03.  
- szczepienia w terminie 22.03-28.03: zamówienia dawek do 18.03. 
- szczepienia w późniejszych terminach: RARS udostępni informacje.  
W przypadku zamówień dla grupy 1b, zamówienia na szczepionki Pfizer lub Moderna można składać w 

systemie SDS od dnia 08.03. Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia grupy 1b”. 

Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.  

- szczepienia w terminie 15.03-21.03 (pacjenci dializowani): zamówienia dawek do 11.03. do godz.12.00  
- szczepienia w terminie 22.03-28.03 (pozostali pacjenci z grupy 1b): zamówienia dawek do 18.03 do 
godz. 12.00 
- szczepienia w późniejszych terminach: RARS wyśle dodatkową informację. 

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 

pytania dot. zamówień: szczepionkacovid@rars.gov.pl  
pytania techniczne: szczepienia_it@cez.gov.pl  

szczepienia-covid@mz.gov.pl 
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