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K O M U N I K A T
w sprawie transportu osób do punktów szczepień 

Przypominam,  że  osobami  uprawnionymi  do  dowozu  do  punktów  szczepień  na  terenie
miasta Słupska są:

1. Osoby  niepełnosprawne,  tj.  posiadających  aktualne  orzeczenie  o  niepełnosprawności
w  stopniu  znacznym  o  kodzie  R  (upośledzenie  narządu  ruchu)  lub  N  (choroby
neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

2. Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
Transport  odbywa  się  wyłącznie  z  miejsca  zamieszkania  w  Słupsku  do  punktu

szczepień znajdującego się na terenie miasta i z powrotem. Nie realizowane są transporty do
punktów szczepień znajdujących się poza terenem miasta Słupska.

W przypadku transportu do punktu szczepień poza terenem Słupska osoba zainteresowana
może  skorzystać  z  transportu  odpłatnego.  Służba  dyżurna  Miejskiego  Centrum  Zarządzania
Kryzysowego  w  Słupsku  posiada  informacje  o  przewoźnikach  prywatnych  realizujących  taką
usługę.

Prezydent Miasta Słupska organizuje transport dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na
samodzielne  dotarcie  do  punktu  szczepień  pieszo,  przy  wykorzystaniu  transportu  własnego,
komunikacji miejskiej lub transportu prywatnego (taxi).

Transport  nie  jest  organizowany  w  oparciu  o  specjalistyczny  transport  medyczny
(karetka, personel medyczny), w związku z czym nie organizowany jest dowóz do punktów
szczepień:

1. osób, którym transport w jakikolwiek sposób mógł zagrażać zdrowiu lub życiu;
2. osób leżących.

W  przypadku  potrzeby  transportu  osoby  chorej,  wskazana  jest  konsultacja,  co  do  jej
zasadności  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (POZ).  Lekarz  POZ,  uwzględniając
wskazania medyczne, dokonuje kwalifikacji na szczepienia oraz do ewentualnego transportu.

Transport  odbywa  się  z  poszanowaniem  rygorów  sanitarnych  i  zgodnie  z  wytycznymi
inspekcji sanitarnej.

Dla  osób,  które  nie  mogą,  ze  względów  zdrowotnych,  być  transportowane  do  punktu
szczepień  będą  organizowane  mobilne  punkty  szczepień.  Do  czasu  ich  utworzenia  na  terenie
miasta, potrzebę skierowania mobilnego punktu szczepień można zgłaszać do NFZ:

1. tel. 58 32 18 620;
2. e-mail: biuro.wss@nfz-gdansk.pl
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