
           
POWIAT  MOGILEŃSKI 

         

Szanowni Państwo 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego 

 

Rozpoczął się ,, Narodowy program szczepień” przeciwko chorobie COVID – 19, 

który swoim zasięgiem objął również mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. Rząd 

zobowiązał do koordynacji akcji w zakresie szczepień samorządy szczebla gminnego. 

Powołani zostali koordynatorzy gminni, których zadaniem jest sprawny przekaz informacji  

oraz organizacja transportu mieszkańców do miejsc szczepień. Do akcji zostały włączone 

także jednostki PSP oraz OSP z terenu całego powiatu.  

Mając na względzie dobro mieszkańców oraz w poczuciu obowiązku w koordynację całego  

programu szczepień włączyłem również  Powiatowy Sztab Zarządzania Kryzysowego. 

Dotychczas udało się zaszczepić w etapie ,,0” 95% załogi powiatowej służby zdrowia.  

Nadszedł kolejny etap szczepień dla pierwszej i drugiej grupy wiekowej czyli + 80 i +70. 

Jednocześnie zwracam się do mieszkańców z uprzejma prośbą, aby do końca stycznia z 

rejestracji telefonicznej korzystały głównie osoby w wieku 80+ i 70+ (zgodnie z 

harmonogramem), co ułatwi pracę i pozwoli sprawnie zarejestrować pacjentów z tych grup 

wiekowych.   

Podczas posiedzenia Powiatowego Sztabu Kryzysowego ustaliliśmy również że druki 

do rejestracji na szczepienia można będzie składać we wszystkich urzędach gminnych 

 na terenie Powiatu Mogileńskiego:  

1) od 15 stycznia otwarta będzie rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób 80+ 

2) od 22 stycznia otwarta będzie rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób 70+ 

Przewidywany termin rozpoczęcia szczepień to 25.01.2021 roku dla etapu I 

Rejestracji można dokonać : 

1) telefonicznie pod nr 570 929 464 

2) e-mail: szczepienia@mpcz.pl 

3) w ośrodkach zdrowia SPZOZ (osobiście lub poprzez złożenie oświadczenia) 

4) w Urzędach Gmin (poprzez złożenie oświadczenia) 

5) poprzez infolinię – nr tel. 989 

Bardzo prosimy o skorzystanie z jednej z możliwości rejestracji. 
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Szczepienia będą się odbywały w ramach 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w trzech punktach: 

1)  Mogilnie ul. Kościuszki 6 (budynek szpitala) 

2)  Strzelnie. ul. Powstania Wielkopolskiego 8 (budynek szpitala) 

3)  Dąbrowie ul. Dworcowa 1 ( budynek przychodni POZ) 

 

Jednocześnie proszę mieszkańców o współdziałanie ze służbami SP ZOZ, koordynatorami 

gminnymi oraz jednostkami PSP i OSP zapewniającymi transport do punktów szczepień. 

        

         Z wyrazami szacunku 

Bartosz Nowacki  

Starosta Mogileński  

Szef Powiatowego Sztabu 

Zarządzania Kryzysowego   

 

 

 

 

 

 

         

 


