
 
 

Ogólne zasady dotyczące procesu szczepień nauczycieli i pozostałych pracowników szkół 
 
Od 12 lutego br. rozpoczęły się szczepienia nauczycieli a obecnie także pozostałych pracowników szkół. Proces 
jest bardzo prosty. Osoby zainteresowane zaszczepieniem się, mogą zgłaszać się do dyrektora swojej szkoły lub 
placówki.  
Na szczepienia mogą zarejestrować się pracownicy wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym 
również Ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.  
Osoby urodzone w 1955 r. i wcześniej będą miały możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.  
Pracownicy, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, 
oddelegowania do pracy w związku zawodowym również mogą rejestrować się na szczepienia. W przypadku 
zatrudnienia w kilku szkołach lub placówkach, należy zgłosić chęć zaszczepienia się w jednej, wybranej przez 
siebie placówce. 
Rejestracja pracowników odbywa się poprzez System Informacji Oświatowej. W Strefie pracownika dostępny 
jest formularz zgłaszania nauczycieli i pozostałych pracowników. W systemie znajduje się także szczegółowa 
instrukcja wypełnienia formularza, przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
Nie ma potrzeby wypełniania żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię, czy 
wysyłać SMS. Wypełniony i przesłany formularz trafi do właściwego punktu szczepień, który znajduje się w 
najbliższej okolicy szkoły. 
Szczepione będą mogły być WYŁĄCZNIE osoby zgłoszone i posiadające skierowanie na szczepienie wystawione 
przez system. Wystawione skierowanie można sprawdzić samemu w Indywidualnym Koncie Pacjenta 
(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta). Skierowania nie należy drukować. Jeśli skierowania nie 
ma należy kontaktować się z dyrektorem szkoły lub NFZ.  
Punkt szczepień NIE MA MOŻLIWOŚCI wystawienia skierowania, dopisania nowych osób poza systemem NFZ. 
Nie istnieje także możliwość zaszczepienia „w zastępstwie” innej niż wskazana na liście osoba. 
Punkt szczepień dołoży staranności, by wszystkie zgłoszone osoby zostały zaszczepione w ciągu pierwszych dni 
od chwili uruchomienia możliwości szczepienia. Sprawna realizacja tego procesu uzależniona jest jednak od 
dostarczenia do punktu zamawianych szczepionek.  
Jeśli liczba osób zgłoszonych do zaszczepienia przekroczy możliwość jednego modułu czasowego, Państwa 
placówka zostanie podzielona na części. Do Państwa Koordynatorów należy przypisanie osób do 
poszczególnych godzin oraz poinformowanie Państwa o dacie i godzinie planowanego szczepienia. 
WEJŚCIE NA SZCZEPIENIE 
Osoby wskazane do szczepienia zgłaszają się do punktu szczepień nie wcześniej niż na 10 minut przed 
wyznaczoną godziną szczepienia. Do budynku wchodzi TYLKO OSOBA SZCZEPIĄCA SIĘ. Wejście odbywa się na 
podstawie listy szczepień na dany dzień. Nadzorujący wejście pracownik (najczęściej żołnierz WOT) dokona 
kontroli zgodności danych osoby zgłaszającej się ze zgłoszeniem otrzymanym przez punkt szczepień (PESEL) 
oraz wstępnego triage obowiązującego wszystkich wchodzących na teren placówki (pomiar temperatury ciała). 
NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
Osoba zgłaszająca się do szczepienia musi posiadać ze sobą: 
-  dowód tożsamości, 
-  kwestionariusz autokwalifikacji do szczepienia (wzór w załączeniu), 
-  oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych (dostępne w punkcie szczepień), 
-  długopis. 
W dniu szczepienia należy ubrać się w sposób umożliwiający szybkie odsłonięcie ramienia. To w dużej mierze 
gwarantuje sprawny przepływ pacjentów. 
PROCEDURA SZCZEPIENIA 
Po wejściu do budynku osoba szczepiona zostanie skierowana do miejsca szczepień. Umawianie osób do 
zaszczepienia organizowane jest w slotach co 15 minut. Ma to zapewnić z jednej strony krótkie oczekiwanie, z 
drugiej zaś dynamiczność procesu. 
Do gabinetów osoby szczepione wchodzą w kolejności przybycia. 
W gabinecie - po potwierdzeniu tożsamości osoby zgłaszającej się - w aplikacji gabinet.gov.pl otwierane jest 
umieszczone tam skierowanie na szczepienie. 



Jeśli skierowanie jest - lekarz przystępuje do kwalifikacji. Po jej pozytywnym przejściu pielęgniarka dokonuje 
szczepienia. Potwierdzeniem szczepienia (podania pierwszej dawki) jest wydanie stosownej karty zawierającej 
także datę planowanego podania drugiej dawki.  
Po opuszczeniu gabinetu należy pozostać w wydzielonej części poczekalni przez co najmniej 15 minut. 
Druga dawka podawana będzie w 11 tygodniu po dniu podania pierwszej dawki.  
W sytuacji braku możliwości wzięcia udziału w wyznaczonym terminie (infekcja, choroba, zdarzenie losowe, 
inne szczepienie), osoba kierowana na szczepienie będzie mogła skorzystać ze szczepienia w innym 
zaplanowanym terminie. Szczepienia będą odbywały się w cyklu. Ważność skierowania wynosi 90 dni. 
Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, niewykazujące objawów mogą być zaszczepione. Natomiast osoby, które 
chorują na COVID-19, a więc mające objawy, nie mogą być zaszczepione. 
PRZECIWSKAZANIA 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną poniżej: 

• L-histydyna 

• L-histydyny cholorowodorek jednowodny 

• Magnezu chlorek sześciowodny 

• Polisorbat 80 (E 433) 

• Etanol 

• Sacharoza 

• Sodu chlorek 

• Disodu edetynian (dwuwodny) 

• Woda do wstrzykiwań 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed przyjęciem szczepionki należy omówić z lekarzem: 

• jeśli kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu jakiejkolwiek innej szczepionki w 
przeszłości, 

• jeśli występują omdlenia po wkłuciu igły, 

• jeśli obecnie pacjent przechodzi ciężkie zakażenie, któremu towarzyszy wysoka temperatura (powyżej 
38°C). Można jednak przyjąć szczepionkę, jeśli występuje niewielka gorączka lub zakażenie górnych 
dróg oddechowych, takie jak przeziębienie, 

• jeśli występuje problem z krzepnięciem krwi lub powstawaniem siniaków lub jeśli pacjent przyjmuje 
leki rozrzedzające krew (w celu zapobiegania zakrzepom krwi), 

• jeśli układ odpornościowy nie działa prawidłowo (niedobór odporności) lub jeśli pacjent przyjmuje leki 
osłabiające układ odpornościowy (takie jak kortykosteroidy w dużych dawkach, leki 
immunosupresyjne lub leki przeciwnowotworowe). 

W przypadku braku pewności co do działania przyjmowanego leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed 
przyjęciem szczepionki. 
 
Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pracownikom poniżej 65. roku życia 
podawana jest szczepionka AstraZeneca. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem szczepienie chroni przed 
zakażeniem COVID-19. Już pierwsza dawka szczepionki AstraZeneci daje wysoką ochronę przed wirusem 
(skuteczność - 76 proc. po trzech tygodniach), ogranicza też rozsiewanie się koronawirusa (o 67 proc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował Wydział Zdrowia Publicznego Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy w oparciu o 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie 


