
 

INFORMACJA DLA OSÓB Z TERENU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W 
SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, 

W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 

organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie gminy Dębnica Kaszubska. 

Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie gminy Dębnica Kaszubska: 

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

2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. 

Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Wójta Gminy Dębnica Kaszubska ds. Transportu 
w zakresie jej zasadności. 

Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień: 

1. Za pośrednictwem Punktu Szczepień: 

− osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień pracownikowi podczas osobistej 

rejestracji w punkcie szczepień, 

− podmiot dokonujący szczepień zwraca się do koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Wójta Gminy Dębnica 

Kaszubska o potrzebie zorganizowania transportu. 

2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 
lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl – zgłaszają trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Wójta Gminy Dębnica Kaszubska ds. Transportu. 

3.  Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny. 

4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uwzględniając wskazania medyczne, dokonuje kwalifikacji 
na szczepienia oraz do ewentualnego transportu. 

5. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia. 

6. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

7. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem). 

8. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny. 

9. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji 

sanitarnej. 

10. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, 

nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia. 

11. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez transport będący w zarządzie Gminy Dębnica Kaszubska, 

w sytuacjach nagłych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dębnicy Kaszubskiej lub Motarzynie. 

12. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia  dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne 

zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień. 

Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień na terenie gminy Dębnica Kaszubska są następujące podmioty: 

− Poradnia lekarza POZ w Budowie, Budowo, 41, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8581298, 

− Poradnia lekarza POZ w Borzęcinie, Borzęcino 5, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8582678, 

− Poradnia lekarza POZ w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8430299. 

Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie gminy Dębnica Kaszubska, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska: 

− czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, 
− tel. 59 8132 312, 
− email: s.konopka@debnicakaszubska.eu. 

UWAGA: Transport do miejsca szczepień będzie uruchomiony od dnia 25 stycznia 2021 r. 


